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În sale noastre circulă şi acum

o sumedenie

de cării

ca: „Alexandria: sau Istoria lui Alexandru. cel Mare“,
„Genoveva de Brabant“, „Minunile Sf. Sissoe“, „Infrico:
şătoarele 24 de vămi ale văzduhului“. „Zodiile şi cele 7 plă-

nete ce fac ursita omului“ ş. a. Aceste cărți au format, până
călre sfârşitul veacului XVIII, când pătrunde la noi cultura
apuseană, aproape singura literatură a tuturor păturilor
sociale, nivelate între ele sub

raportul

cullural.

Mai

toate

aceste compuneri, pline de fantasm, de naivitate şi de superStitii, ne-au venit din bteralura bizantină prin Slavi sat
Prin Greci, şi, fiind citite veacuri întregi, Sau ramificat prin
scrierile cărturarilor noştri, pătrunzând până în literatura
Populară.
Acum 30 de ani, Hasdeu în imfortanta 'sa oferă: „Cuvcute den Bătrăni“ deschidea cel dintâiu calea spre cercetarea

adâncită a cărților poporane. Studiile lui Hasdeu, completate apoi cu cercetările lui Gaster
— mai ales în ceeace priveşte informatia — sintetizează lot cecace se pulcă cunoaşte
pe vremea

aceea despre literatura noastră poporană.

De atunci până acum, Biblioteca Academiei Române a
adunat un număr însemnat de manuscripie, — aproape
4.000, şi între acestea multe, foarte multe. texte poporane.
De altă parte colectiile de folklor au scos la 1veală o sumedenie de legende, traditii şi suberstiții, care-şi au îisvorul
lor în cărțile cărturarilor. Bogăția materialului, adunat în
timp de 30 de anii, îngădue acu
cepule de FHgsdeu şi Gaster.

reluarea cercelărilor, în-

Cărțile poporane, studiate în ele însele, în fibațiunea lor
cu prototipurile slavone şi greceşti şi în înrâurirea pe care

au exercilato asupra literaturii orale a poporului, ne lănut-

mr

a

si

IV
resc multe probleme din raporturile noastre culturale cu vecinii, ne întregesc icoana culturală a vremurilor trecute şi
ne lumiucază o interesantă lature din vieata sufletească, de
acum, a Boporului dela sate.
Lucrarea de față năsueşte să urmărcască soarta, pe care

a avut-o în literatura noastră cea mai răspândită carte poBorană: Alexandria. Pornind. dela cel mai vechiu nanu“script cunoscut, am încercat să precisez, pe cât am putut,

epoca şi regiunea, în care Sa. tradus romanul în literatura
noastră; prin studiul comparativ al manuscriptelor cunoscute,
am căutat să reconstiluesc schematic prototipul pierdut pentru a-i prinde filiațiunea cu redactiunile bizantine şi slavone;
şi

în

cele din urmă,

am. încercat să

urmăresc

înrâurirea

Alexandriei asupra literaturii populare.
Inainte de a întră în expunerea subiectului, îmi fac plăcula datorie de a aduce aci inulțunmirile mele recunoscătoare:
Donului

Profesor. Î. Bianu, din seminarul căruia a por-

mit această lucrare şi care a binevoit să-uui comunice cel mai:
vechiu manuscript al „Alexandriei“; Domnului Profesor Oa.

Densuşianu în seminarul căruia am avut prilejul de a studia amănunţii, din punctul de-vedere al limbii, „Codex DNeaocanus“, şi Domnului Profesor I. Bogdan, care a avut
bunăvoința să-mi ajute la notarea elementelor sârbești din
pasagiile slavoneşti, păstrate în textul românesc.
Compararea Alexandriei noastre cu Alexandria sârbească,
Bubhicată de. Novacovici, sa făcut în colaborare cu d-l TI. L.
Duma (o. î. 73).
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coustiluirea schematică a prototipului pierdut (p.49). Alexandria
românească şi redacliunile bizantine şi slavone (p. 70). Redacţiunea bizantină C. Romanul sârbesc şi redacţiunea C, Alexandria românească

Cap.

IV.—

și Alexandria

Răspândirea

sârbească

. . ..

Alexandriei

31

prin tipar.

Tiparul s'a introdus la noi pe la începutul sec. XVI, dar cărţi
poporane s'au tipărit abiă în sec. XVIII. Alexandria din 1714

VI
Pag.

(Del Chiaro). Alexandria din 1794 (Petru Bart.) şi filiaţiunea ei
cu imanuscriptele. Alexandria din 179% (M. Strelbiţkin). Ediţii
„posterioare. Toate reproduc ediţia din 1794 . . . . ...

Cap.

78.

V.—Alexandria în scrierile cărturarilor şi
în literatura populară.

Două straturi în Alexandrie : unul cult, altul popular. Urnzele
Alexandriei în cărţile vechi (p. 85). Invăţăturile lui Neagoe, Ceasornicul Domnilor, Viaţa Sf. Macarie, Cazanii, Hronografe. Icoane
profane. Cronicarii şi Alexandria. Răsptinsul cărturarilor mărunți.

Elemente din Alexandrie într”o copie a cronicii lui Stoica Ludescu.
Stratul popular din Alexandrie (p.89) şi paralele lui în literatura populară. Incrucişarea. unor episoade din Alexandrie cu
elemente din literatura populară: apa vie din ostrovul Nagomuarilor, roabele lui Alexandru şi ielele sau ursitoarele. Ducipal.

Căpcânii, Tătarii şi episodul .climbilor păgâne». Urmele calului
lui Alexandru în munţii Zarandului. Reşca şi Antina cetate. Blajinii, Rocmanii şi Nagomudrii. «Alixandru Machidon» în colinde .
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I.
ROMANUL

LUI ALEXANDRU CEL MARE
UNIVERSALĂ.

ÎN LITERATURA

_. Dintre marii cuceritori ai lumii, nici unul nu a trăit mai
:
multă vreme în amintirea popoarelor ca. Alexandrucel
.
Alexandru
lui
ea
personalitat
ca
Mare. Ceeace a'contribuit
expe:
măreţia
fost
a
mitic
erou:
să fie transformată într'un
diţiilor sale şi rezultatele lor surprinzătoare, Până la Alexandru cel Mare, Grecii nu cunoşteau bine decât țărmurile
răsăritene ale Mediteranei. Cunoştinţele lor despre miezul
Asiei (Iranul, India), erau puţine şi vagi; iar călătorii îndepărtate până la coloanele lui Hercules se făceau rar şi
în jurul lor se ţeseau povestiri despre sirene, cari amăgiau
corăbierii, despre Scylla şi Charibda, uriaşi monştri marini,
cari înghiţiau corabiile rătăcite în preajma lor. Alexandru
cel Mare însă, prin îndrăzneala sa uimitoare, a lărgit deodată cu mult orizontul. geografic al Grecilor. In 9 ani numai, el a cucerit mai

mult pământ

decât

cunoscuseră

te-

meinic Greciiîn toată desfăşurarea vieţii lor istorice. Apoi
prin expediţia lui Alexandru ţinuturi îndepărtate, cu popoare necunoscute, cu obiceiuri şi costume variate, cu o.
vegetaţie bogată şi ciudată la prima înfăţişare (plante cari
produceau lână pentru îmbrăcăminte: bumbacul), o adevărată lume nouă, a fost desvăluită, pentru vreme de veacuri

întregi, lumii greceşti. Aceste minunăţii au furat într'atât
_închipuirea istoriografilor, luaţi de Alexandru în expedițiile
lui, (Callisthenes,

Onesicrit, Ncarh, Aristobul), în cât atunci

când aceştia s'au apucat să aştearnăîn scris povestea cuceritorului, ei au dat drum liber fantaziei, cu atât mai uşor

2

cu cât în acea epocă din cultura omenirii istoria şi
mitul se
;confundau adesea. Operile acelor istoriografi, cari
au fost
martori oculari la cuceririle lui Alexandru,
“au perdut
; dar
fragmente din lucrările lor ni sau păstrat citate
în scrierile
istoricilor, geografilor şi naturaliştilor posteriori.
Astfel
Callisthenes s'a păstrat în Eustathius în Aelian, în
Plutarh,
în Polybius şi în Arrian; Onesicrit în Strabo, în
Pliniu, în
Lucian, în Aelian, în Plutarh ; Aristobul, în Arrian,
în Straho;

Nearh, în Arrian, în Straboş. a.-(1).
In aceste fragmente se poate recunoaşte uşor germenul
unor episoade, cari au alcătuit mai târziu romanul. Bunăoară
:
sosirea Amazoanelor în tabăra lui Alexandru (Onesicrit
în:
Plutarh Alex. XLVI), povestirile despre gimnosofişti narate

de Onesicrit (în Plutarh Alex. LĂV,

Strabo XV).

Amintirea faptelor lui Alexandru cel Mare s'a putut păstră
nu numai de către istoriografi, ci foarte probabil şi de popor
în tradițiile sale. Ostaşii, cari s'au răsboit cu Alexandru prin
țări îndepărtate, când s'au întors la vetrele lor, vor fi povestit celor de acasă episoade dramaticdin
e vârtejul luptelor, ori minunăţii văzute şi aflate prin câtă lume-impăr
ație colindaseră. Aceste povestiri, transmise apoi: din gene:
raţie în generaţie, au absorbit treptat, din “fondul străvechiu
de mituri şi legende, elementele înrudite. Astfel în jurul
personalităţii lui Alexandru cel Mare, paralel cu datele isto:

riografilor, sa putut formă un ciclu de legende cu
caracter

popular. Acest ciclu de legende va fi fost apoi îmbogăţit
cu
povestirile venite din Egipt şi din țările Asiei, “cupri
nse
odinioară în împărăţia marelui cuceritor.
i]
Tarziu prin veacul al II-lea un scriitor, pe care poate nici -

odată “nu-l va află istoria literară, a adunat din cărţi şi
diri

tradiţiile populare amintirile despre Alexandru şi, întregin-

(1) Aceste fragmente au fost adunate şi publicate de Miller
în
Scriptorum graecorum ' Bibliotheca vol. XXVI, Scriptores
. rerum
Alexandri Magni. Ed. Firmin Didot. Paris 1863. Cf. Dario
Carraroli
La legenda di Alessandro Masno Mondovi 1892 p. 34
şi urm.
:
Pa
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du-le unele prin altele, le-a unificat, dându-le o vieaţă nouă.

Astfel s'a născut romanul lui Alexandru în.Egipt şi foarte
probabil in chiar.oraşul

zidit de: Alexandru, în Alexandria,

„care pe .vremea.aceasta eră nu numai centrul, undese întâlniau drumurile de negoţ ale Europei, Asiei şi Africei; ci şi
metropola intelectuală a lumii vechi, metropola în.care se încrucişă .cultura elenică, cu .cultura egipteană

şi cu: cultura

asiro- “babiloniană. Origina. egipteană a romanului se:vădeşte
în chiar cuprinsul său. In cele mai vechi versiuni cunoscute
-ale romanului, Alexandru e înfățișat ca fiu natural al ul„“timului rege egiptean Wecfaneb ; iar zeul Amon e singurul
zeu adorat de toate neamurile păgâne (de Macedoneni,;de
Râmleni, de Perşi etc.). Intr'o serie de manuscripte (familia
A) se vede destul de clar şi .origina alexandrină a romanului, care trebue 'să fi fost caracteristica primitivă a sa.
„Textul primitiv al legendei lui Alexandru sa perdut;
se cunosc însă până acum vreo 20 de manuscripte imprăştiate

prin

diferite biblioteci ale

Europei.

În

1863.C. Miller a

editat textul bizanțin, după 3 manuscripte,

păstrate în Bi-

blioteca Naţională din. Paris (1). Fiecare din aceste 3 manuscripte înfăţişază o familie deosebită ; dar toate sunt copii
târzii, derivate din acelaş arhitip. Manuscriptul No. 1711 din
"Biblioteca

Naţională

a .Parisului

(notat

de Miller cu '4),

datează din veacul al XI şi înfăţişează o versiune mai apropiată de textul primitiv alexandrin al romanului.Al
doilea No. 1685 (notat de Miller cu B). ne infăţişează o
redacţiune din 1469, care se deosebeşte de a manuscriptului
precedent prin ştergerea notelor, cari în A accentuează o :
compunere făcută în Alexandria; prin o mai mare desvoltare
-a elementului miraculos; şi prin orânduirea episoadelor în
aşă chip, încât ne desvălue oarecari preocupări din partea
copistului de a pune în concordanţă romanul cu istoria.
Al treilea manuscript folosit de Muller No. 113 supl. grec.
(1) Scriztormwu graecoruit
henes, Ed. Firmin Didot.

Bibliotheca

vol. XXVI.

Pseudo-Callist-

-

d
(notat deM. cu C) din anul 1567 ne înfăţişează o redaciune desvoltată a romanului, apropiată mai mult de B. Se
deosibeşte de celelalte prin deplina desvol'tare a ' elemen=
„ tului miraculos şi prin introducerea elementului creştin.
In această ultimă redacțiune Alexandru devine un adevărat
erou al creştinismului.
|
i
In manuscriptul din 1469 (B) precum şi într'o sumă de
alte manuscripte din diferite biblioteci europene, romanul
e atribuit lui Ca//isthenes. Callisthenes, nepot de vară al lui
Aristoteles
(1) a însoţit pe Alexandru în expedițiile sale şi a
scris, după cum am văzut mai sus, nu fâră oarecare coloare.
mitică, istoria răsboaelor lui Alexanaru, Duşmar neîmpăcat
al fastului oriental,

pe care-l adoptase cuceritorul, el a fost

omorit de Alexandru pentru critica acerbă cu care-l amărise. Dar tocmai această moarte tragică i-a câştigat mai
multă simpatie în lumea scriitorilor vechi. Curtius îl nu- meşte „vindex publicae libertatis“ (2); iar Cicero (3) şi
Longin (4) laudă arta şi strălucirea stilului său. Statua lui
Callisthenzs se află încă la Roma în grădinile serviliene
pe vremea lui Pliniu. Nu e dar întru nimic de mirat că
sub autoritatea acestui scriitor prețuit de cei vechi, — care a
insoţit pe Alexandru în expedițiile sale şi care a scris istoria luptelor lui— nu e de mirare, deci, că sub numele lui
a fost pusă în circulaţie dela o vreme, fabuloasa povestire
a lui Alexandru.
Din imperiul bizantin romanul a apucat 3 drumuri: unul
spre apus către popoarele romanice şi germanice; altul
spre răsărit către popoarele cuprinse odinioară în împărăţia lui Alexandru şi altul spre nord la popoarele slave
şi la noi. Inainte

de a urmări

soarta

ratura noastră, ceea ce e scopul principal

romanului

în

lite-

al acestei cerce-

" (1) Plutarch. 4/ex. c. 55 cf. Miller op. cit. Introduclio ad Callisth
. p.1.

(2) VUl, s.

|

- 43) De oratore JI, 74.

(4) De Sublimitate 3.

.

|
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tări, vom. âruncă o scurtă privire asupra: răspândirii lui
în literaturile celorlalte popoare.
- In țările romanice.şi germanice povestea lui Alexandru
a pătruns, ca mai toate. operele literaturii greeobizantine,
prin limba latină a clericilor, singurii cărturari ai vremurilor
medievale. Pseudo-Callisthenes a fost tradus în limba latină de 2 ori.şi aceste 2 traduceri, deosebite una de alta,
resfrâny 2 fase diferite ale legendei lui Macedon în literatura greacă. Prima traducere a fost făcută de un oarecare
lulius Valerius înainte de 340 (1). Cine a fost acest Iulius
Valerius nu se ştie până acum; dar traducerea lui reproduce
o fasă primitivă a romanului grec, apropiată de versiunea A.
Pe vremea

lui -Carol

cel

mare,

această traducere

latină

a. romanului lui Alexandru a fost prescurtată într'un text,
cunoscut în deobşte sub numele de Fpifonre, text, care a
fost foarte răspânditîn apus şi-a înlocuit cu vremea traducerea lui I. Valerius.
|
.

Mai târziu, prin veacul al N-lea, pornind
răspândește

în apus

o nouă traducere

din Italia, se

a romanului

depe

o versiune greacă mai bogată în basme. Doi duci din
Campania, Iohannes şi Marinus (941—963), trimet cu solie
la împărații Constantinus şi Romanus (920—944)
din Constantinopol pe un om de încredere al lor: „Archypresbiter Leo“. Acesta în calitate de ambasador şi cleric a putut pătrunde uşor în cele 2 mari biblioteci cari se aflau
“pe vremea aceasta în Constantinopol, una în: palatul imperial cealaltă în reşedinţa Patriarhului.

Intr una din

aceste

biblioteci, archypresbiterul Leo va fi aflat între altele şi un
manuscript al legendei lui Alexandru, după care scoate :o
copie îngrijită, pe care copie, ducând:o cu el în Neapol, o tra:
duce: mai târziu din porunca ducelui loan în limba latină
Sub titlul: //isforia Alexandri magni regis Macedoniae,
de proeliis- (2).
(1) ]. Zacher. Pseudo-Caliisthenes, Halle 1267.
(2) Zacher op. cif. p. 108 şi urm, “

6

„Prin aceste 2 traduceri, a lui Iulius Valerius şi a archipres-

byterului Leo, cum şi prin prescurtarea traduceri lui ], Va-

lerius (Epitome), romanul a fost popularizat

între clericii

apuseni; câtă vreme însă păstră forma latină el rămâneă
necunoscut în massa cea mare a poporului (feodali, burghezi

şi ţărani). Aceştia işi aveau literatura lor proprie în limba
naţională: imnuri de dragoste sau cânturi epice despre vi:
tejiile eroilor din alte vremuri, :
|

„Dela o bucată -de vreme clericii — în Franţa mai ales —

cari se impărtăşiau şi ei din frumuseţile poemelor naţionale, se străduesc să prefacă -pe limba laicilor câtevă din
cărţile lor latine, cari prin cuprinsul romantic, se apro-

piau mai

mult de literatura epică ai truverilorCea. din-

tâi carte comunicată laicilor din comoara cărţilor latine,
a fost fabuloasa povestire a lui Alexandru. Prin veacul al XII-lea, pe când eră in plină înflorire epopeea ca:
rolingiană, un cleric Alberic de Besancon (sau Briancon),
luândde bază Epitome, a prefăcut romariul lui Alexandru în versuri. Diri această prelucrare nu ni Sa păstrat

însă decât un fragment,

descoperit

în Florenţa de Paul

Heyse şi publicat întâiaş dată în 1856. (Romanische Ine:

dita Berlin). Poema lui Alberic de Besancon
în Sud, unde â fost prelucrată îni Poitoui de
al cărui nume s'a presupus a fi Sinion (1);
lucrare la rândul ei a trecut în Nord şi aci

Lambert le Tort de Chateaudun, Alexandre

a trecut apoi
uri alt cleric
această pre3 jongleuri:
de Bernay şi

Pierre de Saiat Cloud, folosind isvoare rioi ăi preforimat-o

intr'o riare epopee de 30.000 de versuri a câte 12 silabe
fiecare vers (de ati: şi numele versului, a/zxaudriii). Iri
(1) Al. Wesselofsky int”un studiu publicat în Giori:ale storico della

Jetleratura italiana

an V, vol. IX, p. 264—5

opinează că Simon nu

a autorul acestei prelucrări, ci notarul Simeon; căruia în
red. inter“polată a Hist. de proel. Alexandru-îi- încredințează testament
ul său
si care e indicat ca autor al cărții intro versiune a Ziisi.
de Broeliis,

tradusă din
Tibbon.

limba arabă în limba ebraică de Samuel ben
.

N

-

ludă ibn
:

-
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toate aceste prelucrări povestea lui Alexandru a. dobândit un pronunţat colorit feodal. Alexandru e înconjurat de
cei 12 „pairs“, de amiralul Babilonului, şi de o întreagă
curte de vasali, şambelani, duci ;—ba şi un „jongleur“ îşi face
apariţia în acest colţ de lume miedevală. (1)
Din Franţa materialul, epic asupra lui Alexandru s'a în:
tins in Anglia, în Germania (Lamprecht) şi în Spania
(Libro de Alejandro), unde s'a încrucişat cu izvoare arabe,

In Italia însă, care de altfel a imprumutat multe motive
epice din Franţa, epopeele franceze despre Alexandru nu
au avut mult răsunet. Aci pe la 1236 Qualichino da Spo:
leto şi mai târziu. alţii (Domenico Scolari şi Jacopo Di
Carlo) au prefăcut in versuri prozaice Historia de proeliis.
In Orient, romanul a putut pătrunde prin Siria, focarul
din care radiă cultura elenică spre podişul Armeniei

şi al

“Iranului. In oraşele mari ale Siriei, „Edessa şi Nissibi se
aflau şcoli superioare în cari se comentau Platon şi Aristotel, şi în cari se grămădiau la studii tinerimea armeană
şi persană. Vieaţa “monahală a Armeniei, s'a desvoltat în
legătură cu vieaţa monahală a Siriei, care câştigată la cereşti:
nism, luă parte la marea mişcare: culturală a lumei gr&colatine, mişcare ce aveă de 'scop de a pune în legăţură
principiile filosofiei păgâne cu dogmele religiunii creştine.
Apoi în veacul al V-lea Siria — multă vreme adăpostul
creştinilor

persecutați

de

regii sasanizi

— e cucerită

şi în

corporată la Persia.
In urma acestor strânse legături poliţice şi cultușale ale
Siriei cu Armenia şi Persia, redacţiunea greacă a romanului |.
lui Alexandru a pătruns de timpuriu şi a tost tradusă în
Armenia şi în Persia. In Armenia romanul a fost tradus.
prin veacul al V-lea. Versiunea armenească ne este cunos+
cută din 12 manuscripte păstrate în bogata bibliotecă a mănăstirii armeneşti de lângă Veneţia : Sf. Lazăr. Cel mai vechiu
(1) Paul Meyer: Alexandre le grand dans la liltîralure [rangaisa

du moyen âge. Paris 1886.
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manuscript e din sec. NII; dar cercetările specialiştilor au dovedit că acest text decurge dintr'un prototip: din veacul al
V (1). Redacţiunea romanului în idiomul „pelhwi“
— limba
oficială a Persiei sub regii sasânizi—nu este cunoscută până
acum orientaliştilor, dar existenţa ei este presupusă atât
prin “prelucrările ulterioare ale povestirilor despre Ale:
xandru în Persia, cât şi prin versiunea siriacă a romanului.
In literatura persană romanul a găsit, intrun mediu de
fermentație epică, teren prielnic pentru o desvoltare proprie.
Cuceritorul macedonsan a fost inrudit aci cu dinastia locală,

prefăcut întrun erou naţional [Alexandru „ISkender“ e
fiul lui Darie „Darab“ şi al ficei lui Filip, iar după victoria
asupra lui Por, face un perelinaj la Kaaba] cuprins în mă-

reața epopee a lui Firdussi: Șa//-Naiuch (Cartea regilor).
Din Persia, romanul lui Alexandru în pe/lzui Sa reintors

în Siria, unde — după cercetările lui Năldeke (2),în veacul
al VIl-lea sau al VIII-lea, a fost tradus în |. siriacă. Textul

siriac din sec. VII s'a pierdut; dar s'au găsit 5 copii târzii
al căror text a fost colaţionat şi publicat în paralelă cu tra:
ducerea engleză de A.W Budge.: Prin structura sa, textul
siriac ca şi cel armean se apropie mai mult de redacţiunea
bizantină A ; ceeace constitue un argument
mai mult pentru
"vechimea. acestei 'redacţiuni.
Na
"Din literatura persană povestirile despre Alexandru au
călătorit mai departeîn literatura arabă şi sub numele de
Dhul Karnein (cel cu 2 coarne) (3), Alexandru a pătruns

"până şi în Coran (cap. XVIII vers. 82 şi-urm.). Când mai

“) Dario Carraroli o. cit. p. go şi urm.
:
(2) Cf.. Rubens Duval: Za literature syriague. Paris 1907, p. 320
si urm,
A
.
„ (3) Sensul acestui epitet a dat naştere la diferite interpretări. Unii
au opinat că Karn (corn), având şi înţelesul de extremitate, epitetul
Dhiii quarnain s'a dat cuceritorului macedonean, pentrucă a supus

orien
şi occidentul;
tul alţii cred că Alexandru, fiind considerat ca fiul

lui Amon, a fost reprezentat:cu 2 coarne, de oarece în Knaph, Amon
eră reprezentat cu 2 coarne.
!
e
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târziu, prin measul fe
Arabii cuceresc nordul Africei,
Sicilia şi Spania, şi pun astfel în legătură capătul de apus
al lumii creştine cu capătul de răsărit.al lumii-musulmane,
ei împrumută dela popoarele romanice o versiune a redacțiunii Historia de proeliis şi, traducând:o în limba arabă, o
pun în circulaţie la popoarele semitice. Traducerea arabă
a Hist. de proeliis nu e cunoscută până acum orientaliştilor ; dar ea se află la baza unei traduceri ebraice, făcută

de Samuel ben luda ibn Tibben, din Granata, prin veacul
al XII (1).
|
La. popoarele slave Pseudo- Callisthenes a pătruns târziu.

Deşi stabiliţi în peninsula balcanică din sec. VI, totuşi Slavii
nu intră în zona culturii bizantine decât după: creștinarea
lui Boris. Discipolii lui Ciril. şi Metodiu, persecutați în Moravia de clerul catolic, se adăpostesc în Bulgaria: şi aci, încurajaţi de

țarul

Simeon,

fiul

și urmaşul

lui

Boris, pun

temeliile literaturii: slave, începând cu traducerea literaturii
religioase bizantine şi continuând cu traducerea literaturii
istorice.

+

:

:

' Intre vechile monumente | cu cuprins istoric, traduse în
Bulgaria, e şi legenda lui Alexandru cel Mare, după o redacţiune bizantină din grupa A, grupă în „care elementul
mitic a fost întru câtva înlocuit.
cu cel istoric. Această -traducere bulgărească fâceă parte probabil dintr'o enciclopedie,
de oarece în manuscriptele ruseşti se găseşte totdeauna împreunată cu aşă nuimnitele cronici greceşti „elinskii lttopisec'!
(Hamartol

Malalas).

ii

Mai târziu, prin veaculal XIII-lei, porneşte din Serbia o
nouă. traducere a romanului, după o versiune înrudită cu
familia C. Cercetările specialiştilor—în special ale lui Wesselovsky —au stabilit că această redacţiune sârbească a suferit
înrâurirea redacţiunilor apusene într'o versiune a sus amintitei

„Historia de proeliis“; ceeace n'ar fi de mirat.

Prin ex-

pansiunea comercială a Veneţiei în peninsula balcanică şi mai
(4) Gaster în Wesselofsky (Giornale storico della Leii. Ital. |X p. 265),

ai
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(II

dentale în cultura bizantină
; şi precum Floire şi Blanch
e:
fleur tot așă şi: alte mot
ive bizantine, transplantat
e în
apus, s'au putut: reintoarce
mai târziu într'o formă nouă
în
patria lor primitivă. O red
acţiune apuseană, care să
înfățişeze aceleaşi caracteristice,
pe cari le infăţişează redacțiunea sârbească, nu s'a găsi
t până acum; în 1886 Wes
selofsky a publicat (1) un text
bizantin, păstrat in Bibliotec
a
din Viena şi care se apropi
e mai mult de redacţinnea
sârbească. După criteriile limb
ei, redacţiunea sârbească
nu Sa
tradus nici în mânăstirile
slave ale muntelui Athos —fo
care
de cultură în vremurile ac
este
— nici
a în vreo mănăstire
din interiorul Serbiei, ci
într'o localitate de pe țăr
mul
măr
ii Adriatice,

ai căror locuitori

se aflau în strânse leSături de negoț cu locuitor
ii din oraşele şi insulele
greceşti (2). Această -redacţiune
sârbească s'a răspânditîn
o sumedenie de cepii la Bulgar
i şi la Ruşi; dar originea
sârbească a textelor:se recuno
aşte uşor. Copiştii deşi
naţionalizează adesea limba, păs
trează totuşi din prototipul
sârb
frase sterotipe ca: «ur Hapese
ume iemoy pam; mie 110 cpu
CHONDy E3tAROy Hapiisere ce
norevinure». (şi a numit-o Ape
noş?
care pe limba sârbească
se numeşte stadiu) în alt
loc: u
Hapetonre ne iero wenenocr
ie TAACOIIETE €€ cpsâscruu
exuHOCPBAGHINL CECTAEp (Şi
a numit o Osnenoss (?)
care
îns
eam
nă in sârbeşte intâlnire) şi intr'un
alt loc: «Magaponu 60 no cpG'
CROM E3EIE O.a:eubI Hap

bcască se numesc

iiyTpce»
fericiţi) (3).

(Maăgto: sau îş limba
sârii

Această traducere sârbească
s'a răspândit şi la noi, carii
până târziu în veacul al XVI
IIlea
am intrebuinţat în can————
———
“() In

C6opure

orakirenis PYCCEATO

.

săbiita 1 CIORECIOCTA Isae
Anazexin nayt5, Ton coponono
paropenoti
it: C.-Ilerepâyprr 1886.
(2) M. Murko, Geschichte der
ălteren siidslawischen Lillerat
uren p.
183—4; 95-—6,
(3) Jagiă Szarine III, p. 215,
E
cf. Novakoviă: Ilpunocemna
o A.excaHdpy ceniou p. XX, XXI.
:
E a.
me e

II
celariile domneşti şi în biserici limba slavă. Cel mai vechiu
manuscript slav, aflat la noi, e din anul 1562. S'a scris în
mânăstirea Neamţului, din porunca Mitropolitului Grigorie
al Sucevei, şi 'se păstrează actualmente în biblioteca imperială din Petersburg.
In rândurile următoare

vom căută să stabilim, că această

Alexandrie sârbească s'a tradus la noi în Ardeal prin a
doua jumătate a secolului al XVI-lea; că această traducere
s'a răspândit în o sumădenie căpii, mai mult sau mai puţin
diferenţiate de prototipul perdut; că toate aceste cepii se.
pot reduce în ultima analiză la 2 familii: una cu versiunea

mai desvoltată, alta cu versiunea mai prescurtată un fel de
Epitome; că prima versiune (mai dezvoltată) a fost pusă
sub tipar în 1794 [o tipăritură din 1713 cunoscută “din
Dei Chiaro, nu s'a găsit încă până acum] şi reprodusă în

toate tipăriturile ulterioare; şi în sfârşit pentru a documentă
influența mare pe care a avut-o la noi Alexandria vom
cercetă urmele Alexandriei pe' deoparte în literatura cărturarilor, pe de alta în literaturaa populară.

II,
INTRODUCEREA

" ALENANDRIEI

ÎN

- (CODEX

LITERATURA

ROM: ÂNEEASCĂ.

NEAGOEANUS).

Cel mai vechiu manuscript de Alexandrie, cunoscut până
acum, e cuprins intrun volumaş în 80, aflat de Profesorul
Ştefan Neagoe din Bârlad, în casa părintească din Micăsasa
(Ardeal), pe la 1860. Manuscriptul aparținuse unui strămoş
al său Petru Neagoe, care preoţit in 1780, păstorise ca Protopop, pe la sfârşitul veacului al XVIII-lea, în Ţinutul Cetăţii
de Baltă din Transilvania. In 1883 Şt. Neagoe a dăruit ma:
nuscriptul D-lui Profesor [. Bianu, care numindu-l după numele donatorului

„Codex-Neagocanust, a publicat

12 foi din

Alexandrie în „Colina lui Traian pe 1883“ (p. 322 şi
urm. 445 şi urm.). D-1 Bianu a însoţit publicarea textului
de o introducere asupra cărţilor poporane, cuprinse în acest
manuscript, şi de o descriere a codicelui, de care ne folosim şi noi în rândurile următoare.

„Manuscrisul e
de g9!/. lat şi are
bicinuitele unciale
foile dela început
multe sunt şi ele

un mic volum de 1+ centimetri înalt şi
câte 19 rânduri pe pagină, scrise cu ocirilice destul de bine. O mare parte din
s'au perdut. A rămas cu 194 foi, din cari
rupte“.

„Manuscrisul cuprinde următoarele texte: 1) Alexandria,
pe cele dintâiu 76 foi 2) A/binuşa (Floarea Darurilor) „Dulce

învăţetură din tote capetele cărţiloi lu H[risto]S şi a svințilof Aposltolli şi a Proor[olcilor şa mai marilor Pătriiarşi
pre cuvinoşli] Părinţi din carte ce. 5(ă] chiati[ă) 4/binușe
poveste“. Textul e cuprins pe foile 78—125. Pe fila 123 v.:
„Incepuiu scara stvo Darovaniei“.

3) „Pravila, sfintilot Pă-
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rinti 318 dufă învățătura mar[e]lui Vasile“ pe foile 128—136
4) Rojdanicul-„Incepuiu Rujdenita“ pe toile'
137 —141: 5) Un
text liturgic slavonesc: Rânduiala veceruiei.
Primele 4 texte româneşti sunt scrise cu cerneală neagră
de aceeaşi mână ; al cincilea — cel slavonesc
—e scris cu
cerneală spălăcită de o mână streină şi pare a fi: mai vechiu
decât celelalte.
In cuprinsul manuscriptului se află următoarele note, cari

ne lămuresc asupra scriitorului, care ne-a lăsat primele 4
texte româneşti, asupra vremei şi locului în care au fost
scrise textele:
F.76v:

Bă epitet
UC

EA IIBEANISTEL MERE MI

«ÎS nameatS CAME UI APRRABA

davinh.

ÎS

Aa nps€TH TpOtAMBIIIEE. Madi

wii BAâyn>,
Adecă :
„ Dumnezeului

nostru

slavă şi putere

în

auulle veacuri

și în vecii de veci, amin. Durunezeu să îcrte pe cel ce sa

trudit tânărul popă Ioan Românul“.
Apoi pe pagina următoare: .
„Cu mila du Dumnez[ău sf]răşiiu eu

Popa

Jo

di

în

Simpiatr a acastă carte ce S[ă] camă (sic) Alexandrie
acum Cireşeriu să începu în 15 zii [e] şi să sfrăş în
una he Aga] q zil/e].64 aer z3puu (7128—1620), în
zilei[e] lu Betliaăă Gabor craiu şi cine va celi aice şi za
afla greşită au cuvăntii nepliă au nelocmnii, să nu tă blăsfemaţi ce ziceți buda] prosti cui şi voi să fi Zi ertati la
“sua de judeţii că amit scri$ în grabă] amină“.
Pe f. 126 v—127 1. v.:
Di în voe tatălui şi cu ajutorul firului şi cu săur ăşitul
“d[u]hului 'sulâ]ută:

Adecă cu mullii greşit şi ticălos Popa Ion di în sat.
din Simpetru scriş atastă carte ce să chimă Alixan-

- drie-şi cu Darovanie

şi mă

usteniu cătii puluiu şi:0 scriş

să cetască şi S[ă] socoliască bine-ce e3[te] împbărălie-ceştii
himi deşarte şi măngănoaslă]: pintr'ace

încă vă rog

pre

toată

firede oh

domnevoastră

cui Dumnezău-o
va

IA
«da acastă carte a celi sau

a scrie :socoliți -şi mai bine

ce volt fi sgreşit sau cuvăntii nesfr ă şi] sau slovă neînuflulă, iat domnevoastră să deregeti şi să nu mă blăste-

mali ce Slă] siceți Dumnezău erte. Să vă certe. şi pre
voi Dumnezău la invricatulii judeţii căndă va ză viniți
bilago]s[la]viții de părintele: mieu de moştiniţi înpărăjie
ce-om gătilii voa din locmala lumici ce bu m[i]ilo]stivit
Donamiă Is[u]3 H[risto]3 acă ne dă amină.
„ÎIncepu-să a să scrie atastă carte ce Să] cheaih[ă]
Aliva[n]dnie în luna lu Cireşeriu 15 zile] şi să sfrăşi
în buna Făurariu în 13 zii/e].
[4] aki „apnu SI „pot -VEA za BpoVE cABain$ 5 A AStunt
E BAaTONCAC

F "TEAVEANEE
B- OV CEAC

ESIE MAPEUETER

CHAMIETPOV.

Ba Kon. Adecă: In anul 7128; dela naşterea lui Fristos 1622,

crugul soarelui 16, aluni 3, numărul de aur 3, temelie 3; în
satul care se numeşte Simpetru“.

“Data dela naşterea
lui Hristos 1622 zu corespunde cu
data dela facerea lumii 7128. Din aceste două, data greşită
pare a fi aceea dela naşterea lui Hristos. Şi crugul soarelui'16 şi al'luni 3, şi numărul de aur 3, şi temelia 3 nu
se potrivesc cu data 1622 ; din potrivă şi crugul soarelui
şi al lunii corespund cu 7128 (recte 1620). (V..N. Docan

An.

Acad. Rom. Sec. ist. XA XII, p. 362). De altfel asemenea gre- .
şeli se găsesc. chiar.şi în documentele noastre vechi.Se
ştie că la noi sa întrebuințat până târziu calendarul.
bizantin, care socotea anii dela facerea lumii (5508 a. Ch.).
Când prin veacul al XVII se introduce la noi calendarul.
apusean, care începeă anii dela naşterea lui Christos, atunci
alături de data. după calendarul bizantin se adaogă adesea,
în documente şi în manuscripte, data după calendarul
apusean. Transformarea anilor dela facerea lumii în anii
dela naşterea lui Hristos se face însă adesea greşit.
|
Manuscriptul nostru de Alexandrie este alcătuit din 14
coale;. coala fiind împărţită în 8 foi. Fiecare coală are pe
prima -şi ultima 'foae numărul.de ordine: Această particularitate

ne “permite .să .observăm

că din

manuscriptul'

=
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nostru s'au pierdut 3.coale dela înc=put'şi prima foie din
coala 3; 2 foi din coala 9 (a -a şi a 5-a), cuprinzând sfârşitul din epiodul . Amazoanelor și începutul .din -episodul
limbilor „păgâne; ultimile 5 foi din coala a 1r-a, cuprizând
episodul, în care se povesteşte-cum profetul:Eremia.se arată
în vis.lui Alexandru, şi îi prevesteşte moartea apropiată.
Prima problemă care se pune în faţa acestui text fragmentar de Alexandrie e aceasta : Ce reprezintă manuscriptul
acesta ? Fsfe insăşi traducerea primitivă a Alexandriei în
]. română

sau

este o copie după

un

manuscript anterior ?

Pentru a răspunde la această întrebare vom studia amănunţit manuscriptul din toate punctele.de vedere. Vom
analiză mai întâiu natura îndreptărilor pe cari le găsim în
manuscript ; îl vom compară apoi cu versiunea celorlalte
manuscripte cunoscute cari fac parte .din aceeaş familie şi
în. cele din urmă ne vom opri asupra limbii.
Indreptările din manuscript. Când traduce cinevă un
text dintr'o limbă străină e preocupat mai. ales de nevoia
„de a găsi în limba maternă cuvinte ce-i traduc lămurit noțiunea cuvântului strein. De multe ori insă el nu nemereşte.
indată cuvântul căutat şi atunci îi. scapă sub condei sau
cuvântul strein, sau un cuvânt

departe noţiunea

românesc,

cuvântului strein. La oa

care-i

exprimă pe

doua cetire însă,

sau poate câtevă clipe în urmă, îi vine în minte cuvântul
căutat şi atunci. şterge cuvântul scris pentru a adăogă de
asupra ori alături cuvântul nou aflat. În manuscriptul nostru
nu găsim nici o urmă de asemenea indreptare.
Indreptările din Codex Neagoeanus sunt mai de grabă şştersăturile unui copist, care, din -nebăgare de seamă, sărind
câtevă cuvinte, şterge cuvintele'scrise pentru a adăogă alături,
deasupra sau pe margine cuvintele sărite. Ştersături de felul
acesta se găsesc foarte numeroase în manuscript. (1, 7 v., 8v.
9, 11, 17 v. 18v.28, 30,34 V., 37: 54 56,36 v., 63, 68v.,7ov.,
64v.; 1v.,7 v.,8v.,9v.,14v., 20,22v., 26 v., 28 v./38rv.,41v., -

48 v., 30, 57 V., 53, 59,60 v.,63 v., 67, 69,735v.; 58v., 68, 71vV.).
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In unele cazuri omisiunile sunt.de întinderea unui rând
şi se poate oare cum străvede şi împrejurările cari au indus în eroare copistul. Astfel pe f. 36 copistul, după ce a
scris:. „iară noi să ne batem amândoi,căci
. nu este. ţie milă

de Machidonenii mei“, şterge cuvintele, Machidonenii mei“

şi adaogă mai departe cuvintele sărite: ...., /udienii tăi mie
ami-cs[te] milă de“

In textul original probabil se află scris:
(1) Yară noi să ne bateu amăndoi

(2) căce nu este ţie zui/ă de
-.(3) Indienii tăi mie mi-eS[te] sz24/ă de
(4) Machidonenii mei.
Copistul, după ce a transcris exact rândul 1 şi 2 sare
tocmai la rândul al 4-lea. Omisiunea rândului al 3-lea s'a
putut face cu atât mai uşor cu cât rândul al a-lea se sfârşea
cu aceleaşi cuvinte

ca

şi

rândul

al 2lea

pruită de“.

Co-

pistul, confundând sfârşitul rândului 2 cu sfârşitul rândului
3, după

ce a transcris rândul 2-lea, a trecut deadreptul

la

rândul al 4-lea.
La foaia 49 „popa Ion“ a: scris la început astfel după
-textul primitiv:
(Doe
see
Nu întră
(2) că nu ştiu cumu ţi s[ă] prinde aco//0/
(4) eu unde voiu scăpa de Alexa[n]dru.
Aruncându-şi încă odată. privirea peste cele scrise, a luat
seama că a sărit întreg rândul al g-lea din manuscrisul
care-i serveă de model:
(3) că deca vei peri tu acolo -

şi atunci, fiindcă spaţiul intre rândul al 2-lea şi al 4-lea eră
destul de larg, a adăogat la mijloc cu caractere mai mărunte şi mai îndesate rândul sărit. Omisiunea rândului 3
se explică aici ca şi în exemplul precedent. Copistul distrat
a confundat rândul 2 cu rândul.3 amândouă sfârşindu-se
prin cuvântul „acolo“. şi amândouă începând prin cuvântul „că“.
o.

17

- Intralt loc (f. 36 v.) în manuscriptul primitiv va fi fost
scris probabil astfel :
o
(1) ... şi trimesfe] solu pre Filonii
(2) şi merse la Por împărat cu carte
(3) Porii ceti carte şi fu bucuros

(4) Porii să să bată cu Alexandru.
Copistul, după ce a transcris exact rândul 1, 2 şi 3, şi
după ce a scris încet şi frumos cu' cerneală roşie cuvântul
„Porii“ din rândul al qlea, în loc să scrie mai departe cuvintele rândului 4, distrat, sărind din nou la rândul al g-lea,.
care începeă şi el cu cuvântul „Porii“, a scris mai departe
cuvintele:

„ce/i carte“. Dându-și însă șeama îndatăde gre-

şala comisă, şterge cuvintele „ceţi carte“, şi scrie mai departe, exact, cuvintele rândului al +-lea. Indreptări de felul

acesta se mai
: Asemenea

află pe f. 4 V. 15, 21, 29'V„, 65 v. 67 v.

lapsus memoriae

(repetirea. aceleiaşi idei sau,

_înodări de propoziţiuni nesfărşite cu propoziţiuni neince-i
pute) sunt mai greu de admis la un traducător, care are!
atenţia încordată asupra înţelesului, decât la un copist, care, :
adesea buchisind, copiază distrat un manuscript strein.
Lacune.— Uneori cuvintele sărite din neglijența copistu- ”
lui nu au fost adăogate. Astfel chiar în prima pagină găsim
o lacună, care a rămas neimplinită; găsim frasa:

„eu Sanhos

împărat... „. Vinilu cu oştile 'mele până aita şi za ştiuiu (2)
şi eşiră omeni sălbatezţi] mulţi fără samă şi mă loviră“.
Evident că după „nu ştiuiu“ trebue să lipsească cevă; altfel
n'are nici un înţeles. _Manuscriptele 270, 1723, 1296 împlinesc astfel lacuna: „nu ştiutu răndu/ oamenilor“ (adică nu
-ştiuiu.unde se sfârşeste lumea mirului, lumea locuită).
"Pe f. 3v. în Cod. Neagoeanus găsim. frasa neisprăvită:
„ce vom face“, care-in context n'are nici o noimă; celealte manuscripte completează: lacuna: „ce vom face noi
fără tine“.

:

Alte ori copistul sare
— nu câteva cuvinte sau un rând—.
ci episoade întregi. Astfel din Codex Neagoeanus lipseşte
episodul cu arcaşul indian, episod care se regăseşte atât în
Alexandria în lileralura românească.— N. Cartojan.
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redacţiunea sârbească din care, după cum vom vedeă în
capitolul următor, decurge redacţiunea „noastră, cât şi în
toate cele alte manuscripte, cari fac parte din aceeaşi familie cu Codex Neagoeanus. lacă acest episod după manu:
scriptul 3170, în care s'a păstrat mai bine (f. 79 v.):
„dară într'o zi adusără un Indian şi zisără: împărate!
acesta aşe dă de bine cu săgcla cătii nimereşte prin inel
şi zisă să deia odată ; el nu vru să dela. El zisă: spânzurafi-l. Şi-lii duce să-lii spănzure. Și zisără: omule
Bentru ce nu dedeş/i] odată; ce vei peri pentru odată.
EI zisă zo zile sănt de când mam pipăit arculii pre a
mănă ; deci de cătii am vrut greşi înainte împăratului şi
să pierzii acelii nume bun, mai bine să moriu cu acesti
nume bunii. Şi-i spusără lui Alexandru şi să milostivi
şi-l ertă şi-l pusă copilanii (sic) pre 1.000 de oameni“.
Din episodul Cleofilei Candachia (cf. C. N. 45 şi urm.)
lipsesc următoarele

incidente,

cari deasemeni

se regăsesc

atât în redacţiunea sârbească, cât și în cele alte manuscripte,
înrudite cu Codex Neagoeanus: .
[După ce Antioh— care, urcat în scaunul împărătesc, trece
drept Alexandru — făgădueşte lui Candusal, feciorul Can-

dachiei, că îi va scoate feciorii și soţia din robia lui Eva-

- grid împărat]:
»Atunce

.,

|

Candasul sărută pitoarele lui Antioh

“Candasul: re inilostive Alixandre
da Dumnezeu

toată himea că

ești

şi zise

pentru aceaia îli va
milostiv

pre greşit

zăi şi-l luo Alixandru de mănă şi să închinară lui Antioh

şi-ş[1] luară zioa bună şi-l duse Alixandrula cortul lui

Antioh pănă seara tocmiră şi oastea şi-l cinstita Alixandru
„Bre Candasul seara foarte bine. Şi-i zise nu te scărbi
că-![1] voi scoate eu mularea şi fecorii dela Evagrid îmfărat“. (Ms. 1867. f. 123 r. v..
[După ce Alexandru, travestit ca Antioh voevod,a bătut pe
Evagrid şi se întoarce cu Candusal la Antioh (=—Alexandru):]
„Şi să închinară cu slujba şi multumi Candasul şi
zise: o Alixandre marele împărat, pre toli nevolnicii

9
omilueşti pentru aceaia te milui Dlu]mnezeu cu toată. lumea
a fi împărat. Şi iară te rog împărate cum ai zis să trimiz[î] pre Antioh voevodul cu mine sol la naica mea Cleofila că-l văzuiu într'acastă cale mult înfelept şi viteaz bun

şi prea credincos“. [Ms. 1867. f. 124].
[După ce “Alexandru (recte Antioh) trimete pe Antioh
(recte Alexandru)

cu Candusal

în solie la Cleofila]:

„Și-și] Iuară zioa bună şi să duseră seara la cortul
ui Antioh şi să ospălară foarte bine şi să prinseră frat[i]
Alixandru cu Candasul şi să dăruiră bine şi să veseliră mult. Și a doao zi dimineata Burcesără în sohe la Canda-

chiia Cleofila împărăteasa şi mergând pe drum zise Candasul cătră Alixandru: Frate Antioaşe, aşă mi să pare că .
în lume în toată uz va fi om ca tine şi ca Alixandru înfăratii, doară veţi fi doi oameni destoinici pre lune altul
nimelea nu va fi ca voi. Alixandru zise: să mă crez[i]

frate că sănt la împăratul Alixandru multi ca mine, încă
şi mai buni decăt mine ; că întâi aste Potolomelu, şi Filon,
şi Antigon:şi Vizantiie, după ei sănt eu Antioh voevod.
Şi zise Candasul: pre aceia pre toț[i] i-am avut eu,
“ci tot eşti tu mai de folos decăl toți; puteare-ai fi tu
împărat preste toți împărații [Ms. 1867 f. 124 v. 123].
Din călătoria lui Alexandru la iad lipseşte episodul, în
care Darie prevesteşte lui Alexandru, că va fi recunoscut
de Cleofila:
|
„Dariie zise : fătul mieu Ahxanare să ştii că într'acastă
cale ce mergi sol la Cicofila cu auziiu nişte draci pome:
nind de tine şi ziseră că le va cunoaşte acea împărăteasă

ce mergi la ia că au scris chipul tău într'o icoană şi te-au
ascunsii în cămărăle et, ci te roagă Dumnezeului tău Savaoth că te va scoate dela dănsa“. (Ms. 1867 128 r. v.]
Cf. ms. d. p.7a-

Aceste episoade
goeanus; dar cari
se regăsesc şi în
independente unele

şi
se
cele
de

incidente, cari lipsesc din Cod. Neaaflă în redacţiunea sârbească şi cari
alte manuscripte româneşti — toate
altele, dar toate făcând parte din
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aceiaşi familie cu Codex Neagoeanus — aceste episoade
şi incidente, deci, nu pot fi socotite ca interpolari datorite
diferiților copişti, ci ele au trebuit să se afle într” un prototip, altul decât Codex „Neagoeanus.
Prefaceri de text. — In' episodul limbilor păgâne e o
rugăciune a lui Alexandru către Dumnezeu Savaoth. Alexandru, fugărind până în munţi limbile păgâne, se roagă
lui Dumnezeusă se lipească munţii între ei, astfel în cât
între coastele lor să rămână inchise neamurile păgâne. In
Codex Neagoeanus această rugăciunee dată în |. română
(£. 43 r. v.) In 2 manuscripte din biblioteca Acadermiei
Române ms. no. 869 (f. 64 v.) şi ms. 1702 (f.98 v.), manu„scripte înrudite cu Codex Neagoeanus, rugăciunea e dată
în l. slavonă.

|

De oarece faptul acesta ne aruncă oarecare lumină şi
asupra originalului, care se află la baza redacţiunii româneşti, vom reproduce această rugăciune slavonească în capitolul următor, unde vom căută să culegem toate urmele,
pe. cari le-a lăsat redacţiunea slavonă în textele noastre.
Ceea ce ne interesează in capitolul de față este prezența
unui pasaj slavonesc în 2 manuscripte româneşti, înrudite“
cu Codex Neagoeanus. Formele slavoneşti din cele 2 manuscripte (1702 şi 869) sunt, mai ales în cel din urmă, alterate, ceea ce dovedeşte că copiştii nu mai înțelegeau.
limba slavonă. Aceste 2 pasagii, neaflându-se în C..N. şi,
de altă parte, neputând fi fantazia unor copişti ce nu mai
cunoşteau limba slavă, trebue să admitem că ms. 869 şi
1.702 derivă dintr'un manuscript mai vechiu decât Cod.
Neag., manuscript în care rugăciunea lui Alexandru către
Dumnezeu se află copiată aidoma după originalul slavonesc.
Din această traducere primitivă s'a desfăcut cu. vremea 2
familii: una care a păstrat rugăciunea în slavoneşte cu for- mele din ce în ce mai alterate, din pricina ignoranței copiştilor; alta în care rugăciunea a fost tradusă în româneşte. Din prima familie decurge ms. 869 şi - 1.702;; din a
2-a Codex Neagoeanus.
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“Din analiza îndreptărilor făcute în

Alixandria lui

Popa

Ion din Sâmpetru, şi mai ales din compararea sa. cu cele
alte manuscripte din aceeaşi familie rezultă: că textul lui
Popa lon nu ne înfăţişează însăşi traducerea primitivă a
Alixăndriei în literatura română, ci o copie posterioară,
care se deosibeşte în multe privinţe de prototipul perdut.
Episoade şi incidente întregi, cari se aflau în originalul primitiv, au fost omise în C. N., iar pe alocurea textul a fost

prefăcut.

|

Limba.—Rămâne de deslegat acum o a doua problemă:
când s'a tradus şi unde s'a tradus Alexandria ? Nu avem?
nicăeri nici o indicație în această privinţă. Vom examină
însă amănunţit graiul din cel mai vechiu manuscript
cunoscut şi vom vedsă. dacă nu se poate scoate de aci oarecare lumină.
Limba din Codex Neagoeanus ne înfăţişează următoarele

caracteristice:

|

1) Găsim forme cu un fonetism arhaic:
A. In cuvintele cari au în silaba paroxitoană a şi se sfâr-

şesc în e sau i nu s'a petrecut

fenomenul

răsunării lui i

final în silaba precedentă: câne (8 v.), cânii 39 v. 74 cânilor 714, câncşte 8 v., pâne 23 însă găsim o singură dată şi
forma pâine 12.
E după ţ păstrat in cuvântul: feri/e 29 v. găsim mai des
formă zări 69, 75, Zările 69 v.
E după r păstrat în cuvântul rex 28 v. Găsim însă de
cele mai multe ori forma ră 51v.
E după după labiala bpăstrăt în: bezz 70 v. găsim înînsă şi
formele : băi 7o v. am băut 74.
I după r păstrat: ari/.3 v., 29, anoltorife 10 v., 17 v.,
amarita de mine 75, omorirlă] 23, şi-l omori 74, Bogorie-s[ă]
46 v., să fogorie 52 v., să fogoriră 57 v., şi-l] Bâri 67,

Jăr ina[ă] 74, Rimul (pentru Râmul) 76.
O >> aton u: uspălă, uspălară 55 v.

O>atonă păstrat in cuvintele atone: nă, lă; ca d. ex.:
şi nă gătim 28 cumu să es[te] viața nostră 41, să mă aş-

|
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tepții] 41 v. şi /ă făcu hainele lunge go v.; şi Jă dete plată;
şi Jă grai 28 v.; şi Jă păru bine 36 v. Alături de acestea
găsim şi formele posterioare ne, le: să se batem 28; şi ne
tre[melteţi; şi deca ze batemii şi se 'intoarceiii.
41.
U final precedat de vocala i îl găsim totdeaune păstrat
şi transcris cu 18: zcefuiu 45 văzulu 27 V. craiu 47] V. voit
48, 49, ralu 27 v.

U final păstrat după un grup de consunate în paroxitoane
şi chiar în proparoxitoae: e gonisescui 41 V., muncescu 16,
hrănescu 41 V. mulfemescu 51 vV., lăcuescu I4Y, 41 V.y cum

I4 Vu 21 V,23V., 32, 34 V, etc, multa SI v., 55 v., 56 vu
voru 29 v., gându 13, 66, mărgăritaru 20, bălutu 36; auru
II v., 52, 62 v., Alfeonulu

24, Efilactulu 63,

Mai obişnuite sunt însă formele

cu u

final înjumatăţit:

muncescii 27 v., elii 28, 30, împărătescii 62 v., câmpii, cumit

55, 56, mulți 52v.,- 53, 58v., mărgărifarii, aurii ŞI, 36,
59, 61. Din când în când găsim chiar pe u final căzut cai,

Au

necontras în: fe răpausi, 37 v. răpăusate 33 V,

Iu aton' neredus la i: mminciunos 82.
N păstrat, chiar în hiat: să vinu să'ţi rămâne 42; rămâni
73; ne mângâni 71 V., măngănoasă 71, pustiniu 42, pustine
24 V., Pustini 7, secriniu 76. Găsim însă alături formele cu
n în hiat

căzut: 7pângâi 22 v., mângâe-Slă] 59 v., pustii 4,

beserecă 22, tepsie 12, neşte 64 V., nenteri 46, nemeriiu 40,
neinicii 20 v., tremet (tremeţi 25 V., 41, 31, fremeteți 31, 42,
"tremese 35, etc.). năstemate 56, năsfemată 21, 24. Găsim însă

şi formele disimilate: /i5sii 39 v., 66, nesternată 23 v., nes-

female 39 V., 52. 55 Vu, 59 frimet 27, 30 v., 53 V., trimete 27,
trimese 36 v.
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pustie 26, 27, 45:51, 53.
|
.
Găsim formele neasimilate: zzărocu/ 34, 37 părete 53 păreti 39, 52, păhar 69,70 păhară 67 v., păharnic 68, trăbue
40, îmflu 12, 70 V. îmflură 13 vV., 75 V., îmblu, îmblară
20, 21 V., răsipi.găsim însă şi forma asimilată /rebueşte 67 v.
Găsim formele nedisimilate: Brecepe 56, precăă 56,
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2) Fonetism cu caracter Dialectal.
A aton>a : dascalul 27, capitanii 64, macari 3 v., calare 65,
calaraşi 24, 30 V., 36 noa 3, 12, 41 V., voa

12, 23, 29, 57-

Alături de aceste forme găsim însă şi formele: ăcari, că-

lare 1 V., călărăşi 34.

E aton după z > ă: Dumnezău 7, 13 dar şi Dumnezeu 34.
E aton > i: ai vinilii 25, au vinitii, vinit-amii 7, vinit-au 13,

viniiu 1, Să viniti 69, veti vini 69 v., veni-vei 7; 2isi 36 v.,
53, fugi (pentru fuge) 46 v., 62 şi-i spargi (imperativ) 47 v,
galbine 11, 17 V„ galbini 12, 33, 66, fii (pentru ţie) 33 v.
Alături de aceste forme găsim şi formele cu e aton pă:
strat: ai veniti

114, au veniti 54 v., venit-amiă 18V,, 16, 41»

70, 8o, venil-aii 33 v., veiilu, să veniți 35 Va 35 V. Veti veni
47] V., zise, fuge, galbenii 40, 62 v., 63, fie 36.

„E final aton > ă: îzvorăle 75, păhară 67v.
- Pentru :Q şi 9 urmat în silaba următoare de a, e găsim
în Codex Neagoeanus o şi nu oa: omeni 13 V., 21 V„ 22V.,
27 V., oste 1, 18,
întorcem

41 v.,

21 v..
înlorce

22, 23v.,
18, 73,

să

foria

se

întorcă LV, ne

15 V., morte
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1V.,

60, 36 v., '37, noftle 14 V., 15 V., 20, 21 1. V, oc 22.
mostră 30, nostre 14, Bone 14, sanalosă 73, scoseră 39V., 39 V-+
să scoă 22, scose 20 v., sorele 21, 22, 25, 39, 52, tote 23,

totă 1x v.[Aceste forme se găsesc foarte des în textul nostru
şi cred că nu trebuesc interpretate ca nişte simple greşeli
grafice. Avem de a face mai probabil cu o pronunțare
specifică a sunetului o, asemănătoare cu sunetul lui a un:
guresc, pronunțare ce se întâlneşte şi “astăzi
:
în ţara Oaşului,
în Ardeal spre părţile Mureşului, şi în câtevă localităţi din
Banat, Bucovina şi Basarabia]. Alături de formele menţionate mai sus se găsesc însă şi formele cu o >> oa: noa,
moarte, noastră 41 v., poartă 28 scoaser[ă] 20 v. 39 V.,'40,
67 v., scoase 20 v. soarele 39 toate, 14, 38v.
Ea > a după o labială, după o dentală, după r,s,

z, €, £, j, h. După
să lovască

37 să să

o labială::să -margă 1 v. 18 v. 19,
ivască 63, după o dentală:

37, să celască 1 v., să să gălască

zifazii

1 v., te aştaptă 18, să Dă

.
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tască 1 v. stagul 64 v., zidască 43 v., împărătasă 45 după s, z:
sara 32, 33, 34 vu sam[a] I, 73 V., să păzască, după r: de-

raptă 6 v., îngerască 16, raba 33 V., muerască 15 v., şiragul

64 v., să Iracă 4 v., să părască, după €, £, |: aică 20, 49v,
"acasta, într'aca 45, aca 45 Va Cas 31, 43 V., muncască 37,

sădata 39. Găsim însă şi formele vitiazii' 37, gălească 34,
sfiagul 64 v., împăraliasă q1.
Ea rezultat din ete în silaba următoare îl găsim trecut
la e: şerpe 46 v., dar şi şarpe 9v,, şarpele 9v.
Ea final (primitiv sau derivat)>e probabil un e ca acela,

care se aude astăzi în Moldova, Maramureş, ţara Oaşului
şi în Ardeal spre părţile Mureşului: osze (pentru oastea);
avem cefate noastră 41 v.; Alexandru ceti carte 42, ave 11,Să

auzie 9 v., grăe 27 v., Plânge 34, să vede (pentru să vedea)
<5 me

1, 26, 36 v. 69 v. 70,

re (pentru rea) 11 e pentru

ea) ŞI v., se-i (pentru ne-ai) adus 3, bine-i venit Ş7 v
Rar foarte rar surprindem şi urmele unui ea final păstrat:
mc 75 V., le-au văzutii 134,

Zi-amii

văzută

49 v., ştiea 68,

într'acă 45 tăia 23 v., 24v.
„Pentru j sau djo lat. găsim de vreo câtevă ori &: Şudez
Şo v., Jos 38, 46 v., Judecătoriului 62, Formele obişnuite
sunt însă cele cu j (judez jos
cele în z (transcrise cu 3).

etc), cari merg

paralel cu

„_ Morfologie.— Articolul femenin pentru genetiv şi dativ
singular iei: valurile ariei 59 v., lamiei 72, 3, cetăției .
63. v.; găsim însă şi genet.

dat

în ei: silei So, morfei 74,

apei 46 v,
Nominativul plural în e la substantive femenine de declinarea I, la cari azi prin analogie cu declinarea Il avem i:
groape 8v., sgardele 39 v., săgete, lumtine 49.
Nominativul plural dela substantivul faţă : fate 33.
Găsim substantive femenine, al căror plural se formează
în i păstrează pe a tonic neschimbat în ă la plural : sabii *
67 v., sabiile 37 vu 67 v., corabii 6.
| Sufixul de vocativ e adăogat direct la tema articulată a
substantivelor de declinarea “: ome 63 v..

.
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Pluralul substantivelor neutre în ure : darure/[e] 59, fodure,
32 v.; lature 64, lucrure 18 v., dar şi lucrurile 7 v. darurile 67 vSubstantivul ararme 14 v., 15 v., păstrează terminaţiunea
declinării a III, 'apropiindu- se astfel de prototipul latin aeramen.
La conjugări găsim numeroase urme din vechiul perfect
simplu (formele organice de pers. 1 plur. şi I sing.): îzuis/e]
19 v., (pentru învie), învis/e/ră 19, sfarsem 29 v., bătumii
32, nu-l ulumii 32, noi te înşelăm 23 v., Scrişu, scrişii sau

scriş 25, 26, 27, 30 V., 36 42v., mă intorșu 18 v.
La verbele a sta şi a da formele organice de Perf. sim-:
plu: stele şi dede 28, 32, 33, 24 V., SI v., dederă 22, 23,
dar şi sfălu 23 v., 37 V, 46v,, stătură 43 V.

Forma de imperativ dela verbul a sta: să; stă fre loc
Alexandre 18.
Forma de imperativ negativ corespunzătoare imperfectului subjonctivului latin: zz2 ză uifarefi 73.
Forma de imperativ dela -imblare: b/ăm; blăm
arată 48 v.

„Găsim
formele

încrucișări

între formele

indeperidente

vreau,

vrei,

voi,

vei,

vre:

va
stă

de- m[i]

şi între
pe loc A-

lexandre .că veri peri 18, nu te veri.stăvi 23, veri eşi 53,
veri scăfă 55 v.;

sau în inversiuni:

vede-ver[î] 16, întra-

veri 16 v. eşi-veri 18. Alături de acestea găsim şi formele:
vei vede 25. 51, vei peri 51, vei scăfă 25, 55 V. sau în inversiuni: vede-vei, Pierdeli-vei 25 v. Găsim forme ca: acum
vom

să ne batem

31, nu

veți

să

mergeti

29

v., iar de

nu

dei să ne batem 36, că vei să te bati 42 v.
Conj. să cu înţeles condiţional o singură dată: să ami
peri toţi cu tine 3 v. De cele mai multe ori găsim însă:
deca, diaca, dacă.

In ce priveşte ca Jexicu/ observăm alaturi - de cuvinte
de: origină slavă luate din textul slav ca: făr: 55 v. (cal
alb), silă 28 v. (putere), a se văzui ŞI (a se trufi), blajen
72 V. 14 (fericit), socaciu 19 (bucătar) zoiuic (soldat), fovodiic 64 v. (călăreț), crudă 8 (minune), a stăvi 25 v. (a
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stâj=a cerni (a vopsi cu negru) 61 v.; alături de cuvinte
bizantine pătrunse în textul român prin filiera slavă ca:
stratocamil 63 (struţ), lzfantă 32 v., galie (corabie) 10 v.„remarcăm şi cuvântul ardelenesc ferdele, 62 v. (cf. ungurescul

fertâly şi germanul viertel) ardelenism care se regăseşte în
mai toate manuscriptele. Din moştenirea latină însemnăm
cuvântul:

a a via (a trăi), infarți (cu sensul de: a desparţi).

În tabloul fonetic şi morfologic schiţat mai sus am putut
observă o mare neconsequenţă atât în ce priveşte formele fonetice şi morfologice arhaice, cât şi în ce priveşte
fenomenele fonetice dialectale. Alături de formele arhaice
din grupa I-a: n-ți păstrat găsim forme cu n-+-i căzut; 'alături de i după r păstrat, găsim i după r trecut la î; alături de u final păstrat, găsim u final înjumătăţit; alături de
formele nă, IX găsim formele ne, le; alături deforma faţe,
găsim forma feţe; alături de genet. şi dat. în iei, găsim
genet. şi dativ. în ei etc. In ce priveşte formele dialectale din
grupa a 2a alături de ea final > e, găsim ea final păstrat;
alături de e aton:>i, găsim pe e aton păstrat; alături de e
sau Q-+- în sil. următoare

a, e5>o0, găsim

pe o sau o-tin

sil. următoare a, e>> oa; alături de 2>g, găsim pe £; alături de e,aton>i, găsim pe e aton păstrat ş. a. m. d.
Cum trebuesc interpretate aceste forme?
Ştim că primul curent de tălmăcire a cărţilor slavoneşti
în limba românească

începe — sub înrâurirea husită (1) —

prin a doua jumătate a sec. XV în părţile nordvestice ale
cuprinsurilor româneşti. (2) Din acest curent de traducere
decurg cele mai vechi texte româneşti: Psaltirea Scheiană,
" (1) N. Iorga, Istoria literaturii religioase a Românilor până la 1088
p. 15 şi urm.
(2) D.nul Iorga în sf. li?, rel, localizează primele traduceri româneşti „întrun

unghiu

sălbatec

din Maramureş sau din Ardealul vecin”

cu înălțimele maramureșene“ (p. 19). D-nul Ovid Densuşianu întro
serie de prelegeri, ținute la Universitate, în decursul anului 1907—8,
a localisat textele in: Bucovina, Maramureş şi părţile nordice din.
Ardeal

până

în regiunea

munţilor

apuseni.

i...

.
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Codicele Voroneţian. Comparând
* manuscrisul nostru cu
aceste texte din a 2-a jumătate a sec. al XV-lea, observăm
că într'adevăr toate formele arhaice din manuscriptul nostru
se regăsesc in Codicele Voroneţian şi în Psaltirea Scheiană.
In schimb însă nu găsim in Codex Neagoeanus nici o urmă
din fenomenul, care caracterisează cu deosebire cele mai
vechi texte româneşti: rofacismul. Nu găsim de asemeni
nici o urmă dee-t+-m e-+-nt păstrat, d, t+-i păstrat în deri-

vate. Și nu găsim o sumedenie din formele morfologice,
pe cari le întâlnim în Psaltirea Scheiană şi Codicele Voroneţian : pers. II a imperfectului in a în loc de ai. Nu găsim apoi pers. I şi [l-a Plus-quam-Perf. în-ase în loc de
-asem,-aseşi; Imperf subjîn rem, ri, ret, rem, reţ, re în proposiţiile condiţionale ; formele organice dela a fi şi anume
indicativul pres.: su, sem, seţ; In lexic nu găsim o sumedenie de cuvinte din moştenirea latină pe cari le întâlnim
în. Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţian (giune, zeu,
măritu (ginere), opu, gintu, urdinra, vipt, deşideratu, etc.).
De altfel se ştie că singurii cărturari în trecutul nostru,
cunoscători ai limbii slave, erau preoţii şi călugării, şi, ca

atare,nu e probabil să se fi tradus o carte cu caracter profan înainte de a se fi tradus cărţile fundamentale ale bisericii.
”
|
Formele arhaice din Cod. Neagoeanus se regăsesc şi
întrun alt text, tălmăcit în a doua jumătate a sec. XVI şi
tipărit în 1582 la Orăştie (Palia). Unele din aceste forme arhaice vieţuesc şi astăzi, restrânse în unele ţinuturi româneşti
(Temişana, Ţara Oaşului). Deci formele arhaice din Cod.
Neag.nu trebuesc numai decât socotite ca urme rămase din
graiul traducerii primitive, care se va fi făcut în aceeaşi
vreme şi în acelaşi ţinut cu Psaltirea Scheiană şi Codicele
voroneţian, ci mai de grabă cred, că trebuesc interpretate ca
"rămăşiţe din graiul unei regiuni, în care acest fonetism arhaic persistă încă pe vremea, când s'a tradus sau s'a copiat manuscriptul nostru. Trecând dar fenomenele cu ca-racter arhaic din grupa I-a în grupa .2-a a fenomenelor
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fonetice cu caracter dialectal, rămâne

să ne explicăm de-

săvârşita neconsequență.

Am văzut la început că, din analiza manuscriptului ca manuscript, şi din compararea lui cu alte manuscripte, am scos
concluziunea că Codex Neagoeanus nu reprezintă însuşi
originalul, ci e o copie, făcută după un manuscript ante:
rior. Aceasta nu înseamnă însă că „popa lon Românul“
mar fi traducătorul Alixăndriei. Sar fi putut admite că
preotul acesta din Simpetru, după ce va fi tradus romanul
plin de ştersături şi de corecturi, să se fi apucat a-l copia
din nou. Desăvârşita neconseguență însă, pe care o întâlnim
la fie-ce pas în fonetismul şi morfologia textului, faţă de
consequența formelor fonetice și morfologice din notele copistului (cari oglindesc graiul lui), ne împedică de a admite această ipoteză. Trebue dar să admitem, că manuscriptul,
tradus într'o regiune cu anume caractere dialectale, aveă
la început o înfăţişare uniformă sub raportul graiului. Trecând însă din sat în sat,textula pătruns cu vremea într'o
regiune cu caractere dialectale deosebite. Aci cărturarii,
cari şi-au trecut din mână în mână copia, au introdus, treptat,

în cuprinsul manuscrisului lor, forme dialectale din graiul lor.
“In ce regiune s'a tradus Alixăndria şi unde s'a copiat?
După cum am văzut în descrierea manuscriptului, dintr”o
notă a copistului, rezultă că codicele s'a scris in satul Sâmpetru din Ardeal. «Eu multi greşitii şi ticălos Popa Ion:
din sat din Simpetru scriş atastă carte ce .să clhlamă
Alexandrie». După domnul 1. Bianu, în Ardeal sunt 5 sate
cu numele Sâmpetru: 1) unul în colțul de S.-Est, câţivă
kim. depărtare de Braşov, 2) în partea de S.-Vest lângă

Haţeg, 3) spre Nord, între Reghinul săsesc şi Cluj, 4) în
Sălaj (Szilagy- -Sorali6) şi 5) lângă Oşorheiu (Udvarhely),
în secuime.
„Din notele strecurate în cuprinsul manuscriptului, şi reproduse de noi mai sus, putem deduce că graiul copistului
din Simpetru înfâţişă următoarele. particularităţi: oA4-a'în
>> eoa
silaba următoar

> e
(toată dumneavoastră) ; ea final
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fire; ...de

(în oc tatălui; spre toată
ce-om

gatiti ; ce este impărăţie

ceştii

moştiniţi

impăraţie

lumi); u final păs-

trat numai după i: sfărşilz, cireşiz, cireşariu, cralu, usteniz ; în celelalte cazuri redus la i: învricatul, judeţi,
căndii ; j z păstrat (z însemnat cu 3); n-ț-i păstrat numai
intr'un singur exemplu: 'măgânoas; e aton protonic > i:
viniţi

moştiniţi.

avem

nevoe

Această grupă de fenomene fonetice, este dar caracteristica graiului pe care-l vorbeă şi scriă copistul; cea laltă
grupă de fenomene fonetice, indicată la studiul textului, aparţine regiunei, în care sa tradus şi prin care a trecut
“ legenda, până ce a ajuns în satul copistului. |
"Pentru a puteă localiză cu precisie în spaţiu punctul, din
care a plecat traducerea şi locul în care sa făcut copia,
de

o

cartografie

dialectală,

fenomen fonetic şi morfologic: să fie precis
graniţe hotărite. Mai ales e nevoe

de

în

care fiecare

delimitat prin

o asemenea

carto-

grafie într'un ţinut cum e Ardealul, unde, din pricina împestriţării etnografice, se observă, uneori, pe o suprafață
foarte restrânsă variaţiuni destul de simţite in graiu. De
pildă: la Braşov o4-a în silaba următoare >> oa; pe când
câțivă Klm. mai departe—vreo 18—la Elăpatak, in Secuime,
o-t-a în silaba următoare:>o (nopte). Apoi, fiindcă graniţele,
cari delimitează anumite fenomene linguistice, nu sunt aceleaş astăzi ca în trecut—ci uneori se lărgesc alteori se restrâng — pentru a puteă localiză cu precisie -în timp şi în
spaţiu

un

text

vechiu,

e

de

nevoe

ca

cartografia

dia-

lectală să se întindă şi asupra graiului din trecut. Studiile
dialectale la noi nu au ajuns încă, până acum,la precisia

de care avem

nevoe

aci, iar un studiu istoric asupra

dialectologiei “avem încă. Totuşi, din cele ce cunoaştem |
până acum asupra dialectologiei noastre, putem presupune cu oarecare probabilitate, că regiunea, din care a
pornit traducerea, trebueşte căutată în părţile S-V. ale
Ardealului.

-
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Rezumând cele expuse :
1) Codex Weagoeanus nu ne înfătişează însăşi lraducerea primitivă a romanului lui Alexandru
e o copie duză zu manuscris anterior.

Macedon,

ci

2) Legenda nu s'a tradus în aceeaşi vreme Și în aceeaş
regiune cu Psaltirea Scheiană şi C. Voronețian, ci s'a tradus, poate,

în a 2-a jumătate

a sec.

XVI.

3) Popa lon Românul din Sâmpetru nu e traducătorul /egendei lui Alexandru Macedon.
4) Legenda s'a tradus într'o regiune dialectală deosebită de aceea căreia apartinea satul Simpetru, probabil

e

„Brin părțile S.-V. ale Ardealului.
5) Legenda s'a tradus din 1. slavă.

IL.
CLASIFICAREA

MANUSCRIPTELOR

GUNOSCUTE.

ȘI FILIAPIERDUT
PROTOTIPULUI
RECONSTITUIREA
LUI CU REDACȚIUNILE SLAVONE ŞI BIZANTINE.

ȚIUNEA

In capitolul precedent am văzut că Alexandria a pătruns
în literatura română

în a doua jumătatea veacului al XVI,

prin părţile S. V. ale Ardealului, din literatura slavă. Se:
naşte acum întrebarea: care a fost forma primitivă pe care
a avut-o romanul,

când a pătruns în

literatura noastră şi

din.care anume redacţiune slavă derivă versiunea Alexandriei noastre (bulgară sau sârbă)? Manuscriptul cel mai
vechiu pe care-l avem — după cum am văzut, o copie făcută la cel puţin o jumătate de veac după arhitipul neaflat —e un manuscript fragmentar şi plin de lacune. Din
analiza lui nu”ne putem face o idee exactă de forma prototipului perdut. Trebue dar să studiem comparativ toate
celealte manuscripte, cari ne înfăţişează aceiaş redacţiune.:
Lăsând apoi la o parte interpolările posterioare, făcute de
„copiştii români, restabilind

ordinea

episoadelor

inversate,

complectând omisiunile făcute, vom puteă în cele din urmă
să reconstituim în linii generale forma, pe care a avut-o
romanul în prototipul perdut. Numai după ce vom reconstitui astfel textul prototipului, vom puteă compară versiu-.
nea româneascâ cu cele 2 redacţiuni slave (bulgară şi”
sârbă), despre care am vorbit în capitolul introductiv.
In colecţiunea Academiei române se află următoarele
manuscripte:

1. Ms. 270.E cunoscutul codice al lui Ioniţă Giurescu, stu-

82
diat de Haşdeu în Crvente den bătrâni (t. IL px).
următoarele

Cuprinde

texte: 1) „Pentru a doua venire a lui Hristos“

(£.4).2) „Trepetlnlic de semne oameneşti“ f. 8v. 3) Zilele cele
rele ce au arătat Dumnezău lui Moisi ca să arate tuturor
oamenilor cănd să vor tămpla să nu să apuce de nici un lucru
că nu va procopsi“ f. 13. 4) „Gromovnic al lui Iraclie inpăratul
care au fost numărator de stele. Are aceste semne şi aşă
să încep toate zodiile dela luna lui Martie f. 13 v.: 5) „Profeţiile tuturor lunilor“

f. 20 v. 6) Diferite „dohtorii“ pentru

boale ; descântece şi proorociri pentru furt şi altele, f. 29.
7) „Calendar, scoasă după limba ungurescă pă limba rumănâscă dă acest an şi dă alţi trecuţi: ani şi dă alţii ce
vor să file“ f. 4o v. 8) „Intrebări şi răspunsuri trebuincioase.
şi dă tolos spre învăţătură celor ce vor ceti. Dascălu întreabă, ucenicul 'răspunde“ f. 52. 9) „Gromovnic al lui
Iraclie...“ f. 57.:10) „Slovele de ciumă, care,când să aude
de aciastă boală, scriindu-le pe o hărtie intocmai cum sănt
mai. jos, le liagă la măna stăngă şi le poareă“ f. 71.
II) „WViiata şi povesti. şi lucrurile mareluY înpăralu Ale-.
xandru Machedon -din cetati lui Filip craiu.: Cum făcu.
războaie cu toate dihaniile pămăntului şi fu împărata toată .
lumd“ î. 73. 12) „Răvaş de friguri“ f. 148. Pe dosul primei.
scoarţe şi pe f. 1 şi v. se află mai-mulre-,răţete“;- Textele:
s'au scris de „Jonită Giurescu“...

„logofătu din sărăfila ju-

deţului Prahova“ la anul 1799 Fevruarie fiind indemnătoru dă s-au scris aceste, Dumnelui Păun Săulescu biv paharnic“

1).

II. Ms. No. 438 în 40 foi 126. Scrisoare cirilică de o singură mână. „Alexandrie a marelui înpărat Alecsandru Machidon,:acuma într'acestaş chip scrisă în zilile prea lumi- .
hatului nostru Domnu lo Costandin Nicolae Voivod,—
Mitropolit fiind a toată ţeara chir Neofitu,—cu toată chel-

tutala Dimii Stolnic dela dum-vel Ban, la leat 7.225. Scris
de

Costandin, copil din casă totu dela dum-vel Ban. fecioru .
1) 1. Bianu, Catalogul manuscriptelor „româneşti, 1, p. 616—7.
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" Stoicăi. S-au început la Fev. 1 dni şi s-au sfârşit la Fev.
Io din dela Hristos 2746. 2) Intrebări şi cu răspunsuri f, 124.

III. No. 575 in-40, cuprinzând însă caete de deosebite mărimi. Foi 199. Scrisoare citilică de mai multe mâini. Manu:
scris miscellaneu alcătuit din următoarele texte: 1) „Poezit şi
cântece moldo-româneşti de pe vremea veche, pe când Moldovenit nu să împrumută cu neravurile acele lepedate di
Evropieni în ţara lor“ f. 1. 2) „Izvodu di dulciaţi“ f. 16;
3) „Satira a unor persoani fără—[1]834 Mart. g. Petrachi
Agârici“. f. 31. 4) „1839 Noemvrni. Răţetă de o doftorii
foarte folosătoari de multe patimi“. f. 41. A prescris-o „Ie-:
nachi Gunescu“, care a găsit-o la „d-lui Sărd. Ghiorghi
Lupaşcu ot Bacău, găsâtă şi de d-lut în hărtiile Vorn. Ştefănachi Rosăt“ (f. 44). 5) „Rugăciuni folositoare pentru
lauda lui Dumnezău f. 47 scrise la 1839 Aprilie 7 de „loan
Tulburi“,

„în sat Lozâii

Călugării“, (v. f. 50). 6) „Inceputiu

a scrie de vieața şi lucrumarea bei Alcsandru împărat dela
Machidoniia din cetate ce să chiema Filipus“, scrisă de „lerei

Stefan ot Colla 1780 ; când eram eu Ştefan dascal la Bucureşti la M. Colţi, 1780, de invăţam carte de pomană la loan
Dascălu“ f. 52.7) „Cântec de dojană sufletului, glas 6“ f. 128v.
8) „Incepuiii a scrile de împărăție preslăvitei gutie“ (?) în
luna: lui Ianuariia, în 20 de-zile f. 132 v. (o singură pagină:
restul perdut).:9)

„Viiaţa sfântului

mucenic

Haralambie“

f. 134. 10) „Rănduiala vecerniei“: scrisă la 1853 Noemvrie
23. f. 164. 11) Un caet, cuprinzând diferite texte cu cuprins
religios între cari şi câtevă versuri (1).
IV. No. 869 volum in folio de 8o foi.Pef. 1 v. într'un
chenar împodobit, sus cu pajura împărăției ruseşti, iar jos
cu marca Moldovei, se află o notiţă cu cerneală roşie, în
care se spune de cine şi când s'a scris textul: Cu mila lui
Dumnezeu am scris această A/exăndrie în zilele prea lumi- ”
natii impărății sale măriri Ecaterini Alexienii — urmează
(2) V. mai pe larg în: 1. Bianu şi R. Caracaş:

criptelor româneşti t. 1. p: 329 şi urm.
Alexandria în literatura românească,
— N. Cartojan.

Catalogul

anus-

ai
3
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— eu Măstase
întregul pomelnic-al familii imperiale ruseşti,
manuscriptul
1“.
April
1790
Negrulc aice în laşi la velat
„Născutul
1:
f.
Pe
a fost legat greşit. Începutul pe f. 3.
calului lui Alexandru“. Volumul: cuprinde numeroase iu
strațiuni colorate, înfățişând diferite episoade din cuprinsul
romanului ca: „cetatea Filipusa“, (f. 3), „oastea lui Filip.
cralu“ (5 v), „Căpcânii“ (23 v.), „mueri salbatice“ (f. 41).
luă omul şi-l mânca“,

„furnici cari

etc.

- V.No. 1.303 un volum în 40 de 328 foi. Inceputul secolu-.
lui XIX cuprinde: 1) Alexandria (pe foile r—120). Primele
lui Alexandru : „..pre
foi sunt perdute. Incepe cu naşterea
tocmeli şi născu [colcon şi Nethinav îl luo în braţă şi-l bla_goslovi şi zisă: să-i punem numele Alexandru“. 2) Rogăciune către pre sfțâjnta născătore de D[ujmnezău forte
folositore f. 21. 3) Rugătune cătră pre înduratul şi pre
milostivul D[ujmnezău umiliti şi cu evlavie î. 129v. 4) Altă.
rogătune cătră Domnul nostru Is(us] H[ristojs f. 131 v.,
Intăi epistolie f. 12 v. 5) Ipistolie ce trimesă dela Domnul
nostru Is[uls H[risto]s cătră pravoslavnicii creştini, blago-

sloveşte părinte f. 144. 6) Alfavita ce sufletească f. 148 v.
7) Stihoslovita f. 322 (lipseşte sfârşitul).
VI. No.

4.629 un volum în 4* de 7o foi scrise

co-

urât

prinde: 1) Alixăndria. Po f. 49 v. „Aciastă Alicsandrie am făcut-o eu Ioniță Copilul să se ştie la leat 1756“. Lipsesc primele foi; textul începecu: „...intr'aceta vreme miarse agiutor
lui Darie impăratul Eghiptului şi ave Filipu crătasă anume
Olimbilada“.

2) „Istoria

lui Costandin

Vodă

cel

Bătrân“

f. so. 3) „O ce groazniclă] tmplare“ î.53 v. „Stihuri asupra
peirei răposatului Manolache Bogdan Vornicu vesltlit şi
asupra lui Ioan Cuza biv vel Spătar cari au perit de sabie
în d[o]mnia Mării Sale Costandin Dimitrie Moruz Voevod.
Viniri spre Sâmbătă la 8 ciasuri de noapte 1778 Avgust 18
f, 59 v. 4) O serie de cânturi lumeşti: „Pre slăvită orodită .
(sic) stăpâna mea cea cinstită“ (63 v.) „Norocul m'au îndemnat inimioara mi-au secat“ (f.63). „Prea frumoasă pustie pri-

meşte-mă într'a ta desime“ (69) ş. a.

E
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VII. No. 1.702 volum in-.ș* de 146 foi cuprinde: 1) Viața
marelui împărat <llexandru dela Machedonita, iar cursul
anilor dinceputul lumii dela Adam fănă atunce cră 3200
de ani“. Scris în Afoldova de Costandin Chiricean „de pe
izvod“ ce a „găsit“ (v. f. 124) pe vremea lui Grigore Ghica
după cum ar rezultă din următoarea notă de pe prima

scoarță:

„Să să ştii de cănd s-au

dus

Moscalii

din

ţara

Moldovii umbla velet atunce le[ajt 7283 (1775) şi aci au
rămas domni în fața Moldovii Măria Sa Gligori Ghica
Vod[ă]“. 2) Istoria Troadei cetăți f. 123.
|
VIII. No. 1723 in: de 133 foi scrise Zcodorii Popovici v. f.
36 v. S'a perdut prima foae. Incepe cu:... şi cetitoriu de
steale. Şi atâta eră de iscusitii [Nehtinav] cătii luă toate
rodurile şi bunătăţile dela patru ţări şi le ducia în ţara lui.
IX. No. 1867 in-8* foi 238 scrise de „Reseţe“ logofătului
Staicului s[i]nii Vasilie Ier[ojmonah, când a fost năstavnic

la mănăstirea Aninoasa „leat 7225“ (7727), (v. f. 204 v). Ma-

nuscript miscellaneu, coprinzând mai multe texte de literatură populară : 1) Alexandria, din cari lipsesc primele foi,
Incepe cu: „... împărăţila ta. Şi trimiser[ă] sol la Darie impărat [cei 3 crai] şi cărţile lor şi deadiră cărţile lui Darie

impărat“. Textul neisprăvit ; ultimele cuvinte sunt: O dragul

mieu Alixandre, silnici împărat, cum toată lume luaşi şi de
moarte nu scăpaşi;
dar pre mine cui mă laşi] o dragul mieu
Alixandre. Amin“. 2) Pildele lui Isopii cu toate jigăniile
î. 158. 3) Gromovnicii al luY Iraclie împărat car[e] au fost
numărătoriu de steale“, f.194. 4) „Curgerea lunilor“,f. 206.
5) Archirie fragment fără început şi fără sfârşit v. f. 222,
ÎN. No. 3170 miscellaneu in-* de 106 foi. Scris dela anul
1879 de Gheorghita Popovici Cuculan' lăcuitor în Păuşe
(v. f. 102). Cuprinde: 1) „Povestea lui Alexandru împărat“,

f. 1—84. 2) Istorila lui Archiria pre înțeleptulii“, f. 8 v.
3) „Intrebare înțeleptului cu lumia“ f. go v. 4) „Cuvăntii de
vreme de apoi“, f. 95 v. 5) „Istorita lui Nicolara“, f. 99.
6) „Inţelepciune“. „Pilda omului cu păsăria“ f, zor v. Pe f.
103: „Indexulii lucrurilor. care să află într'azastă carte“.
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Rale! CaXI. No. 3.374 in-4 de 134 foi. Scris de Panait

pitan în Fălciu la inceputul sec. XIX. Cuprinde: 1) „Is
ă pagini dela
toria lui Alexandru“ din care lipsesc câtev
Dariie îm:
început. Textul începe cu:: „.?. trimese carte la
patru crai,
părat di la Persida într'acest chip: scrim noi
Cazălbaşilor
craiul 'Avirilor şi craiul Harapilor, impăratul

2)
şi craiul Etiopilor la marile împărat Darie“, f.1 — 129.

. f. 129 v.
Arătări de vreo câtevă doftorii şi meşteşuguri“
lui Costan:
Pe f. 133 nota: Această Alecsandri este a mea
lex dela
din Croitoriul din Fălciu, şi am dat pi dănsa 4
12“.
uari
Panait Căpitan din „Fălciu 1808, Fevr

din cari lipsesc 6 foi. Scris la
XIL.No. 3.464 in 4* de 132 foi,
Textul
anul z8oz (v. f.24) de Negoiță Blănaru ? (v. f. 126 v.)
rătesa
începe cu „....veste bună că au născut împă

un

cu-

“.
con şi-l chemă Alesandru şi forte să veseli Filip
Cod[rea:
che
XIII. No. 3.542 în 4* Scris la anul 1789,de Iorda

în turnul cel Mare
nu?] „de pe o Alexanărie veche ce au fost

„De pe altă
dela mănăstirea Putna“. (v. f. 4). — Titlul:
Alexandru
rat
carte, începui a scrii de viiața marelui împă
at Elinilor la
dela Filipa Grada. Acesta au. fost întăi împăr
anilor dela
Machidonie grezască; şi era pre atunce cursul
cei mari
fii
filoso
şi
era
zidire lumei şzor. Pe acele vremi
elineşti Platon, Aristotel şi Pidagor“.
, Incefum a
XIV. No. 3.521 in-4' sec. XVIII. F.85. Titlul:
rat Aliscrie cu vrăre li Dumnezeu lucrurile marelui împă
au luatii
cum
i
usulu
xandru dela Machidonie den cetatea Filip
ații
împăr
lumea toată şi căte războe au pătutii (sic) cu taț[i]
le-au
lumii şi cu toate dihăniile de pre lume şi pre toate
.
lumii
ații
împăr
toțli]
e
prest
bătut Alixandru; şi fu impăratii
Textul

nu.e

terminat;

ultimele

cuvinte

sunt:

„Şi

zise

toriul de
Alixandru: proclet să fie cela ce hrăneşte ucigă
iară...“
oameni, şi curva în cas[ă] şi vânzător de cetate şi
us
Filip
ca:
ni
raţiu
ilust
Manuscriptul cuprinde numeroase
cetate (1), Antina (21 v.), Alexandrlu]

împărat,

Nevltinav]

Lu
o
impăr[at] (32), Vavilon (36) etc.
întru
micul
„mai
de
ă
Scris
foi.
„XV. No. 1.296 in 4 de 114
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dascăli, Georgi“ in şcoala Putni, în mănăstirea Putui,

în

anii 1757, Fevruarie 22 (v. £. rog v.). Cuprinde: 1) 4lexaudria: „dice am scris pentru împărăție lui Alexandru Machidon din hronograf, scris pe scurt şi pre putăn“. 2) Un
fragment

din Vămile

văzduhului

(?) (f. 111). 3) „Poveste

sufletului păcătos Ionii?“ (f. 111 v.). 4) „Pentru om, care are
faptii şi vra să desfacă, acasta să citască căndi a fi lună
noao de 3 ori], cu fata la pămăntă sara“ f. 113.
In afară de aceste manuscripte, aflate în Biblioteca Academiei

Române,

se mai

cunosc încă următoarele:

a) Un manuscript, aflat în posesiunea lui Gaster şi publicat în Revista Pentru, Istorie Archeologie și Fi ilologie VII
(1893) p. 337 şi urm. Face parte dintr'un codice, scris între

1784—1806 de lonită von Arhip, ginerile lui Vasile Calmuschi din Suceava (Bucovina). Incepe pe f. 2 'cu titlul: Cre
vrere lui Dumnezeu începui a scrie Alecsăndrie, adică îstovie lui Alicsandru Machidon, care au bătut toată lume şi
toate îmfărafiile şi toate crăiile dinu toată lume şi le-au
sufus lui. În vreme aceca cra cursulii anilor let ş200 de ani.
5) Un manuscript amintit de Hasdeu,în Ftymologicurm
Magnum

Romaniac

| (col. 860), ca

aflându-se pe vremea

aceea „depus“ în Arhivele Statului din Bucureşti. Manuscriptul făcea parte dintr'un codice. Pe f. 137 se află următoarea
notă : „Acastă

carte, ce se chiamă

Alixăndrie,

o am scris

eu Bucur Grămăticul din Sămbăla-de-sus, nepotul lui Man
Barbu, şi o am scris în oraş în Bucareşti, când învăţam cu
căntări la dascălul Coman — domnesc era acel dascăl —
şi mă dedese marila sa vodă la acel dascăl, în zilele prâluminatului şi înnălțatului şi de Dumnezăii tubitor lo Costandin voevod a toată "Ţara-Rumănescă Domni, şi mă pus6se pe mine dascălul. vătaf peste şcoala lui, peste o de
copii, şi îmbla vălâtul atunci 7212 (2774) martie 18 zile“.
c) Gaster citeazăîn Lrferatura populară

română (p. 14)

două manuscripte din 1793—8, aflate în colecţiunea d-lui Gr.
Creţu şi un fragment din 1794, aflat în posesia lui Hasdeu;
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iar în Crestomatie română (| p. 166) un manuscript înfolio,
din 1817, aflat în colecţiunea sa (1).
“Avem dar în total 21 manuscripte. Din aceste 21, manuscriptul: amintit de Ilasdeu, importânt prin vechimea sa
(1714), nu se mai găseşte azi. Manuscriptele din colecţiunea d-lui Creţu ne-au rămas innaccesibile. Cercetarea noa-.
stră se întemeiază aşă dar numai pe cele dintâiu 15, aflate
în Biblioteca Academiei Române şi pe manuscriptul publi-

cat de Gaster.

|

— aceste 15 manuscripte, amintite mai
Toate
Clasificarea..

sus, se pot clasificăîn 2 mari grupe: l-a—pe care o vom
numi-o

A — cuprinde manuscriptele cu No. 270, 438, 575;

869, 1.296, 1.303, 1.702, „1723, 1.867, '3-170, 3.374 3.464

3.512 şi 3.521; textul tipărit în 1.794; a Il-a grupă — pe
care o vom numi-o B—cuprinde ns. cu No. 1.629, la care
se poate alătură şi textul bucovinean, publicat de Gaster.
Grupa A ne întăţişează o versiune mai desvolfată; pe când
grupa B ne: înfăţişează o versiune cu mult mai frescurfată.
Grupa A.—— Textele din prima grupă la rândul lor, se
subimpart în 2 subdiviziuni. Prima subdiviziune, pe care
o vom numi:0 A,, cuprinde manuscriptele cu No. 575 şi
3. 170, 3.521 şi textul tipărit în 1794, cum şi ms. No. 1.303
şi 3.374, copii făcute după acest text. A 2-a subâiviziune,
pe 'care o vom numio A, cuprinde manuseriptele cu No.
(1) In Crestomatie română, | p. 166. şi urm. II, 132 şi urm. „M. Gaster dă extracte din 2 manuscripte: unul din 1799, păstrat în Biblioteca
Academiei Române (No. 270); altul aflat în colecţiunea sa. Acesta
din urmă nu e altul decât manuscriptul reprodus mai târziu în fevista pentru Ist. Archeol. şi Fil. (NUI), după cum se poate vedeă uşor
din compararea

pasagiilor. respective. Tot Gaster mai

citează în Ti.

pop. si în Crest. rom., încă un ms. din Biblioteca centrală. Se ştie
insă că manuscriptele Bibliotecii. centrale au trecut din 1884în colecțiunea Muzeului Naţional; iar dela Muzeu au intrat în Biblioteca Academiei Române anul acesta. E probabil manuscriptul citat de noi cu
No. 3.464. Un fragment asupra morţii lui Alexandru, aflat de Gaster
în Cod. Sirku, (cf. Grober's Grundriss der romanischen Philologie,
(1896) Il 3 p.380), nu ne este cunoscut.

39

270, 438, 869, 1.296, 1.702, 1.869, 3-464, 3.512. Notele cari
diferenţiază aceste 2 subdiviziuni sunt:
1) Episodul, în care Olimbiada îndeamnă pe Alexandru
să meargă la Nehtinav ca să înveţe dela acesta starea crugului şi umbletul zodiilor, e pus în manuscriptele din A,
după episodul luptei lui Alexandru cu Ptolomeiu (cf.575;;,
3.170 3521: +.); pe când în manuscriptele din A, episodul e

pus inainte (cf. 270: 438.» 869; 1.296, 1.702; 1.7233x.
1.867, 3.512:+.). Cu această din urmă grupă concordă şi
tipăritura din 1794 p. 17:
2) Darurile, pe cari le capătă

Alexandru

dela

Rainleni,

sunt puse în subdivisiunea A, înainte de cartea lui Daniil
proorocul (cf. 575sa v.y 3-170x v.s 3-52123, 1.723 €diţia din 1.794);
pe când în manuscriptele din subdiviziunea A. darurile Râmlenilor sunt puse dufă cartea lui Daniil proorocul (cf. 270,

438. 86919, 1.2962: va 1-7022u 1.8733. 3+46422x, 3.5122 3.5212.
3)

Episodul, în care Darie

îndemnat

de

boerii

săi,

nu

purcede insuşi la luptă împotriva lui Alexandru; ci trimete
pe Mamant Voevod,e pus în manuscriptele din subdiviziunea A, dufă a 2-a scrisoare a lui Darie către Alexandru
(cf. 5753

3-170x

1.7235

3:521,

textul

din

1.794); în

manuscriptele din subdiviziunea A. e pus înainte chiar de
prima scrisoare, (sau mai bine după ce tae

limbile iscoa-

delor), (cf. 270.5 438u, 8592 s. 1.702. 1.296. v. 1.867: 3-463x,
3.512»*.).

4) În manuscriptele din subdiviziunea A,, când Amvis se
desparte de Darie pentru a sluji pe Alexandru, Darie zr:mele vorbă lui Alexandru să se impace cu el „că împărat
la impărat nu se închină“ (cf. 5753 3-170uv. 3:5212+. ediţ. din .
1.794); in manuscriptele

din subdiviziunea

A+ vorbele lui

Darie sunt cuprinse într'o scrisoare mai desvoltată (cf.
270 +. 438 869, 1+702s1 va 1.7233 1.8676 1 -296nv. „3: 151
3.512x,
5) Episodul cu peştele uscat, înviat în apă, e pus în manuscriptele din subdiviziunea A, înazafede peştera plină de
pietre preţioase (cf. 575, 3-170x, 3-5215v, tipăritura din
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1794.); în manuscriptele din subdiviziunea A+, exceptând

'438it 1.8670 3-44 3:512 1-796; episodul cu peştele uscat,
care învie în apă, e pus /a urmă.

(cf. 2700 869:

1702.»

1.7230.
"6) In manuscriptele din A,, episodul căpcănilor e pus în
cartea Il-a, după răsboiul lui Alexandru cu Darie, la călătoria aceluia prin pustii (cf. 5752 +.» 3-170: 3.5213 +. tipăritura

e pus
r
din 17945); în manuscriptele din A+, episodul căpcânilo
de 2 ori: o dată în cartea a 2a

după războiul cu Darie (în

acelaşi loc cu ms. din A,); a doua oară e pus în cartea ra,
acolo unde, în A,, se află episodul despre oamenii cu obraze
de om şi trupurile de şarpe (după exped.la Râm.). (Cf. 270s,
438.

8691.

I-296w,

1-702u

| 867-s +. 3- 464

va 3.5122+.)

7) Episodul monştrilor cu „obraze de om şi trupul de
şarpe e pus în A, în locul episodului cu femeile sălbatice
(cartea a 2-a după lupta cu Darie cf. 270i0v. 438 869,
1.296e 1.7023 v.a 1.723v. | 867 +. , 38:464c 3-512u8) In manuscriptele -grupei A, la episodul cu Candusal
lipsesc incidentele, notate de noi la Codex Neagoeanus
(v. cap. II p. 18—19).
9) La episodul călătoriei lui Alexandru in Egipt lipseşte
episodul,

Alexandru

in care

se

povesteşte,

că va fi recunoscut

cum

Darie

părăteasa Mastridului (v. cap. II p. 19).
Grupa B se caracterizează prin o versiune
mai

prescurtată.

pe

prevesteşte

îm-

de Cleofila Candachia,

cu

mult

Prescurtarea se face: 1) prin concentrarea

expunerei, 2) prin omiterea unor episoade.
lacă un exemplu mai caracteristic pentru felul cum concentrează uneori episoadele ms. 1629:
Ms.

Codex Neagoeanus.

Şi de acole merse oo de zile
şi ajunser[ă] la o beserecă; şi era
scris pre ușe hramul sorelui; şi
acole era scris de morte lu Ale-:

xandru. Şi văzu acole 'cătu va
- trăi si cum va muri şi de cine

1629.

Şi purclase Alecsandru la
serica soarelui; şi miarse 100
zile şi se apropie de lume
" ajunse la: biserica Soarelui.
miarse

Alecsandru

şi

se

bi- |
de
şi Şi
în-..

chină bisericii şi văzu acolo de
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i-e lui moarte.Şi să Intristă Ale-

moarte

xandruşi pl[ănse multi și zis[e]:
o morte necredincos[ă] şi lume
inşelătore cum măngâi pre om
şi apoi tu-l bagi suptă pămăntă
şi bogaţii şi săracii! Şi s[a] scărbi
mare scărbă şi cu jale. (f. 22).

cumu !l vor otrăvi. Şi se scărbi
foarte (f. 35 v.).

lui

și

cătu

va

lua

și

Din manuscriptul 1629 lipsesc următoarele episoade:
1) Textul scrisoarei lui Alexandru către Filon (30 v.31
din cod. Neagoeanus).

2) Scrisoarea lui Por către limbile păgâne şi ajutorul
* trimes de acestea (35 v. din Cod. Neag).
3) Expediţia lui Alexandru contra limbilor păgâne (43—
44 v. Cod. Neag).

4) Scrisoarea Olimbiadei către Alexandru (39 v. 60 r.
din Cod. Neag.).
|
5) Omul care e dăruit de Alexandru cu 100.000 de gal:
beni pentru măritarea fetei (62 r. v. din Cod. Neag.).
6) „Calicul“

dăruit de Alexandru

cu o cetate (63v. din

Cod. Neag).
|
7) Episodul cu tâlharul, care, de şi infruntă pe Alexandru, e făcut totuşi căpitan (64 r. Cod. Neag).
8) Moartea proorocului Ieremia şi transportarea osemintelor lui la Alexandria (66 v. 67 r. Cod. Neag).
9) „Muerea“ pedepsită pentru că-şi părăseşte bărbatul
(67 r. v. Cod. Neag).
10) Dăruirea şi concediarea voivozilor (67 v.68 r. Cod.
Neag).
In afară de versiunea prescurtată manuscriptul se mai.
caracterizează prin următoarele inversiuni proprii:
1) Episodul cu „ploconul“ lui Alexandru şi apa vie
e pus
după convorbirea lui Alexandru cu Evant asupra „muerilor“ Nagomudrilor şi inainte de .convorbirea asupra ra-.
iului,
2) Episodul cu peştera plină de pietre preţioase e pus

înainte de a ujunge Alexandru la porţile raiului,

imediat

după ce trece de cetatea, în care locuiau femeile ;„Nagomudrilor“.
3) Descrierea cetăţii lui Por după înşirarea visteriilor lui.
Prin aceiaşi versiune prescurtată şi prin aceleaşi inversiuni proprii, notate mai sus, se apropie de manuscriptul
cu No. 1629 din Bibl. Acad. Rom. textul lui Ioniţă von
Arhip din Suceava, publicat de Gaster în Revista pentru
Istorie, Archeologie şi Filologie.
In rezumat, avem dar 3 grupe de manuscripte: A, A»
şi B. Aceste constatări ne impune o nouă serie de probleme: Ce reprezintă aceste 3 grupe de manuscripte:
Sunt toate copii cari decurg din aceleaşi prototip, sau reprezintă ficcare din cle o traducere aparte? În acest ultim
cas, s-au tradus loate din aceiaşi limbă sau din mai multe
limbi (slavonă şi greacă) ? Să analisâm mai întâi grupa A,
Unele cuvinte slavoneşti ca voinic
= soldat, ciudă
= minune, farij
= cal alb, stratocamil = struţş. a. pe care le-am
aflat în Codex Neagoeanus, şi care se regăsesc în mai toate
manuscriptele

cercetate, nu constituesc un argument hotă-

râtor pentru dovedirea unităţii de traducţie la baza tuturor
acestor manuscripte, de oare ce, aflându-se şi în alte texte
din vremurile acelea, cuvintele slavoneşti, de mai sus, pot fi
socotite ca fiind inpământenite în limba literară a vremei.
Interesante sunt însă unele nume proprii, de oarece ele ne
dovedesc în chip evident, că la basa Zuzuror manuscriptelor se află o redacţiune slavonă.
Ducipal numele calului lui Alexandru. Redacţiunile bizantine şi redacţiunea neogreacă îl numesc Bowrtqaos din
Boăs
= bou şi vEpa)os cap), fiind-că are în frunte un corn
lung de un cot. Redacţiunile latine îl numesc Bucephalus,
redacţiunea sârbească şi împreună cu ea toate manuscriptele
româneşti, studiate mai sus, îl numesc Ducipal (red. sârb.
Moyunuaas (1).
(1) Novacovici : Ilpunosera o 'Adercauapoy Bento

p. 148.

iza
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43
Nagomudri

e numirea

cu care

sunt

cunoscuţi,

în -re.

.

dacţiunea sârbească, Brahmanii din redacţiunile bizantine.
Nagomudrii din Harr gol şi map» înţelept nu e altceva,
decât

traducerea

cuvânt

de

cuvânt

a

grec.

yvpuvosoțtarai

(din Tupveş gol şi coztszi;s înțelept), epitetul dat Brahmanilor,
fiindcă aceştia în disprețul lor pentru deşertăciunile vieţii,nu
poartă nici măcar îmbrăcăminte. Traducătorul sârb a desfăcut deci cuvântul grec in elementele sale alcătuitoare şi,
traducându-le pe fiecare în parte, a format numele propriu
Haromoyapn (1). Textele româneşti cunoscute ne dau toate
forma:

„Nagomudri“.

|

Unele nume proprii greceşti, cari la prima vedere ne-ar
face să bănuim, că la baza textelor româneşti se află un
original grecesc, confirmă din potrivă ipoteza de mai sus:
Macaron se numeşte ostrovul, în care: locuesc Nagomudrii (în redacţiunea neo-greacă ză vnsiz râ7 pazăguv (2)
insulele fericiţilor). In Alixandria sârbească însă, traducătorul a luat ajectivul uzzăgwv drept nume propriu şi nu s'a
mai încercat a-l traduce: Manapow'ckul 0ToKB. (Novacovici
p. 83). Toate manuscriptele româneşti, cercetate de noi,
resfrâng această greşală a originalului sârbesc.
Evant e numele împăratului din ostrovul Macaronului.
In redacţiunile bizantine acest împărat e numit Advfaputs
(ef. Muller op. cit. p. 109); in redacţiunile latine din apus Dandamis. Evant din textele noastre nu e însă decât grecescul
edivens plăcut, epitetul cu care Alexandru va fi numit pe
Dandamis, în prototipul bizantin al redacţiunii sârbeşti. Şi aci
traducătorul sârb a luat epitetul drept nume propriu, şi, din
ebâvzns, S'a ajuns în redacţiunea neogreacă la E5arjy9ms; iar
în redacţiunea sârbească la Icqaurt (Esanr Jagi€).. Manuscriptele româneşti toate dau forma: /evant sau Evant.
Psoglavi

(din nuex
= câine

şi rasta cap.), numele

mon-

(1) Novacovici, 04. cil. p. 85.
(2) Ne servim de ediţia tipărită la 1810 în Vencţia “Iacogtaa "Aesâv
îpov 305 Maz:îovos V.'p. 149.
A

.

4
„strilor cu a capete:

unul de câine şi altul de om (în-re-

dacţiunile greceşti Kwvoztpzo:. La episodul călătoriei lui
Alexandru prin pustii, ncoraskn, din redacţiunea slavă, au
fost traduşi în toate manuscriptele prin căpcâni. La episodul limbilor păgâne (cf. cap. LV), mai toate mânuscriptele dau
cuvântul slavonesc. Traducerea cuvântului, intr'o parte, prin
căpcâni și păstrarea lui într'altă parte sub forma slavonească constitue o scăpare din vedere,care nu cred să fie
independentă în toate manuscriptele. (Cod. Neag. 44v.,

575ue, 35125, 3:170z, 2700, 438

I-295mv. 1.723 3:46

3.5211), tipăritura din 1.792
!
Un nume propriu, care prezintă iarăşi un interes deosebit,
e numele împăratului, pe care Alexandru la impus “Tătarilor (= în redacţiunile nco-greacă şi slavă: Cumanii). În
redacţiune neo-greacă acest împărat — vărul lui Alexandru— nu e numit: ua! Erape Bastia dv Etăăs)p%y z0 (1) (şi a
făcut împărat pe vărul său). Redacţiunea sârbească il nume:
şte “Taunarypa sau Ban'nazoypa : mapa uMs nocraBu Gparoyieaa
CBOiCro NpeBaro, «TanutaToypa uMeneur ÎNovacovici

p. 18 (şi le a

pus ca împărat pe vărul său primar anume Lanţatura; în alte
ms.: Vanţatura). Cum va fi fost în textul sârbesc, de cares'a
folosit traducătorul român, nu putem şti; dar traducătorul
nostru, dând peste un nume ce nui eră de loc familiar, dar
care aveă totuşi desinenţa anţ, l-a prefăcut—şi aci se vede
— l-a prefăcut deci în numele
iarăşi originea lui ardeleană
cunoscut de el: Franţ. Acest nume se află în foate manu-.
scriptele româneşti. Cât eră de înţeles acest nume la noi, in
Principate, se vede din faptul, că mai toate manuscriptele
munteneşti şi moldoveneşti îl transcriu: Franţe sau chiar.
Franţa. Această substituire de nume propriu, care e isprava
traducătorului român, nu poate fi, cred, întâmplătoare în toate
manuscriptele (575 3-1703+ 3:512i2va 270% 438, 869.

1.2964, 1.7024va 1-723t+.5 I-867is.s 3-46» 3-512iw 3-52112 +.
ed. din 1.794).
(1) “Iasogia »Adaâvgo

105 Mr usâdvos ed. cit, p. 33.
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“Trecem însă la altă serie de fapte.
In capitolul introductiv am

văzut,

că

traducătorul

al Alexandriei a adăogat la unele nume proprii
cari au o semnificare

oarecum

sârb

greceşti,

simbolică, şi traducerea lor

in limba sârbească. Traducătorul român, păstrând în textul
său numele proprii greceşti şi traducerea lor în limba sârtească, a adăogat la rândul său corespondentul românesc,
Alte ori traducătorul a intercalat in textul românesc cuvinte şi propoziţii slavoneşti fără să-şi mai dea ostencala de a

le traduce;

ba, într'un loc, traducătorul

a cu-

prins în textul românesc o întreagă rugăciune slavonească.
„Aceste particularităţi — cari se găsesc uneori in /oate
manuscriptele, fo/deauna însă în manuscripte din ambele
grupe A,.şi A.— ne

întăresc

convingerea

că amândouă

grupele decurg din acelaşi prototip. E greu de admis ca
doi traducători, în locuri şi vremuri deosebite, să fi avut
ciudata idee de a păstră în traducerea lor, exact în ace:
leaşi locuri, cuvinte, propoziţii şi frase întregi slavoneşti. .
lacă toate aceste particularităţi:
Şi-i puseră numele Alixandru ce să chiamă greceşte iar
sărbeşte să chiamă Istpara,iară rumăneşte să cheamă ales
că ales ieste de toţi 1867ce.ș. Cf. 270: 438 575: 869ur.
1629; 17025, 1723; 1867 3170:*. 331.4 2.5216 3-512s ed.

1.794:

|

Şi acolea făcu Alexandru o cetate

mare

şi

o

chiamă

grecește Osinesă iar sărbeşte GarmecTaao (numai în 575:0*.

3170);iar ruinăneşte într'un loc adunare, căci să adunase acolo
toţi 3170 zr.v. Cf. 270» 438a, 869: 1.296 v.. 1.702.» 1.867 +

34643 +a 3-5122,v.

Şi să inchinară la. Alexandru

şi .ziseră:

anera

A'kra

1867-z, 27033 e. 438.0v.3 5755 1-296.3 +: 31702 324042 v.s 3-:512a +.
35212:

Şi-l băgară în beserecă,

ha ctfaa cTiik 575

438».

1.2062, 1702», 1723, 18673, 3-512a+.
Și zise Alexandru: diupa renk EPATE ; O RICkAtz PAACCTI
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Codex Neagoeanus 10ș. 575 3.170: 4380, 8692, 1.296...
1.702i 1.867s a 3-464+m 3.5124 3.5213,
Ed. 1.7946.

La epitetul luptelor lui Alexandru cu Darie proorocul
Eremia, arătându-se în vis lui Alexandru, îl sfătueşte să se
ducă singur contra lui Darie, numai să se roage lui Dumnezeu Savaoth

Gan

CT4

ast-fel (O dăm întocmai după ms. no. 1867).

CPA

CPA

[3Emac] ui na YepSnnavl:
CAABI cata) rAh Ah

PÂN

CASAARILĂ

UD

NEO

1 SEAMA

nowitaati

[nounnatit,zo=] n 0 cepadiii
BeeAepii'TiAn 1.8673, 575, 3.170,

270 438 1.7024+..
Evident că această rugăciune, cum şi frasele notate mai
sus, cari se regăsesc în manuscripte din ambele grupe au trebuit să se afle în protatipul perdut. In curs de 2 veacuri unii copişti mai independenţi au transpus * pasagiile
slavoneşti în limba română, alţi copişti mai conservativi,
de şi nu mai înțelegeau limba slavonă, s'au căsnit totuşi
să copieze cuvintele slavone mutilându-le adesea oribil,
Tot în arhitipul perdut trebue să se fi aflat şi următoarea rugăciune slavonă, pe care ne-a păstrat-o numai ma-

nuscriptele cu No. 869 (f. 64).şi 1702 (f. 98v.) din Biblio-

teca Academiei Române.
La epitetul limbilor păgâne Alexandru se roagă lui Dumnezeu să se închidă munţii astfel-(v. şi pag. 20):
e.
Bee BTOAĂ MI TAR BACEAT BANANA i HERA MAMAR TEOpete
TE PESE 1 COSAOLUIECE TI CHI FANI DpEREUENI BES HAUAANE UI EBA
MEI “TEOUMR BANCBHAMNAR BCk CATROPIL II NpEAdA ECU Bz pSKS
MOI BCE CTpA Ad MGA IAA TROA ECA YRAAENIIA HI cute
NPOUEHHA CATEOPII 11 MOBEAML CEM AREMA POPAA CTATII CE
Eee ag.

In manuscriptul 1.702 formele slavoneşti sunt şi mai alterate (d. p. neaua uaane a0'ki), ceea ce dovedeşte că co-.
pistul nu mai cunoştea bine limba slavă. Aceiaşi rugăciune
ne-o dă în slavoneşte cu formele alterate şi ms. 869.
Această rugăciune în unele copii trebue să fi fost transpusă de timpuriu în |. română, de oarece în Codex Nea-
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goeanus (f. 43) pasagiului slavonesc de
punde următoarea traducere:
„Domnul şi Dumnezăulii

mai

tuturorii

sus ii cores-

Dummnezăilor

cela

ce s/ă] răpausă spre herovim[i] şi spre serafimi cela
c-au făcutii cerul şi pământul şi tote văzutele şi nevăsutele Savaoth Dumnezău rogu-te eu robul tiu, şi
ascultă-niă astăs[i] pre mine păcătosul că cu zisa la Iuoiu
lume fotă şi bătuiu pre toti împărații şi acut poți să zi
munțilorii acestora să să adune unul cu alallă să să închisă] Timbil[e] făgăne să nu mai ias[ă] pre lume mirului“.

In ce priveşte textul românesc, observăm că manuscriptele nu concorda

cuvânt

de cuvânt;

dar

trebue să ţinem

seamă că toate sunt copii fâcute la 2 veacuri, după originalul perdut, că fiecare copist— uneori din nebăgare de
seamă, alteori intenţionat—a omis, a adăogat, a prefăcut
oarecum textul copiat, şi că această operă de prefacere s'a
urmat necontenit în decurs de două veacuri. Totuşi, când
Şi când. textul acestor manuscripte concordă în mod surprinzător. lacă de .pildă cum e redat un episod în Codex
Neagoeanus, în ms. No. 3.170 din grupa A, şi în ms. cu
No. 1.867 din grupa A=:
Codex Neagoeanussuv.

3.1705.

lar într'o zi văzu pre
un “Turci bătrănă cernindu-şi barba să se
facă tănăr. lar Alexanzise: o dragul mieu
Merchise că ce-ţi cerneşti barba pote-ţi fi
ceva ajutor? spune-mi
păzeşte-te să nu te în- rogu-te; sănu te inşeliă
şel[e] cernial[a] câ bar- cerneala că barba va
ba va fi nitagră, Yar pi- fi neagră fară picoarele
corei[e] slabe și tu te vor fi slabe şi tu te ţii
țini tinăr; Iar zile să tănără, fară zilele vor
vor înpuţina şi tu veri fi puţinele si tu vei
muri;apoite vei chema muri; apoi teveichema
înşelat. Şi răseră toţi inşelat.Şi răseră boerii
mult de aceasta.
domnii de ace.
Şi acolo sta un Turci
batrânii boerină şi-ş
cernic barba ca să fie tinăr. lară Alexandru-li
vazu şi zis(e]: o dragul
mieu Merchis că ce-ţi
cerneşti barba pote-ţi fi
ceva ajutoriu ? Rogu-te

1.86713x+

" Iarintro zi văzu Alixandru preunTurcu bătrăn, pre nume Mirchis
şi-s[i] cernia barba casă
să vază tănăr. lar Alixandru zise: o dragul
mieu Mirchise că ce-ţi
cerneşti barba poate-ţi
fi ceva ajutor cernela;
spune rogu'te; şi te păzeşte să nu te înşale cer-

n€la că picoarele slabe
şi tu teţii tănăr, iar zile
vor fi puţine şi tu vei
muri;apoi tevei chiema

inşelat.Şi răserăboiarii
mult de acasta.
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In urma acestor fapte nu mai rămâne, cred, nici o îndoială, că manuscriptele din grupa A, şi Az decurg din acelaşi prototip şi că prin urmare trebuesc socotite ca ramuri
colaterale ale aceleaşi familii. Rămâne să stabilim acum,
dacă manuscriptele din familia B decurg din acelaşi prototip din care decurge şi manuscriptele familiei A, sau dacă
nu cumvă familia B resfrânge o traducere independentă,
după

un original slavon

sau

grecesc. prescurtat.

Un

răs-

puns : definitiv la această cestiune este greu de dat, de
oarece din familia B nu avem până acum decât 2 manuscripte: unul păstrat în Biblioteca Academiei Române (1629);
altul publicat de Gaster in Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie. Unele nume proprii ca : Ducișal (G. cap. 37,
1.6293), Negomudri (G. 82 1.629), Macâron (G. 82 1.629x),
Ivantica (G. 82 1,629.) ne-o ar arătă că la baza acestei grupe
de manuscripte se află acelaşi text sârbesc, care se află şi la
basa manuscriptelor din prima grupă. Unele frase ca: „Şi-i
puse numele Alexandru ce să zice sârbeşte Izbran (1629,
Gaster 8: Izbrail adică ales) „Şi-l aglunsără la. Poficești

1629; (în Gaster, 14 adăogat: ce să cheamă cursul
cum şi numele propriu Franţa (1.629;G. cap. 22)
apoi, că această clasă de ms. nu e independentă
Dovada definitivă” insă: că grupa B decurge
prototip ca grupele A, şi A. nu se va puteă
decât atunci

când vom avea

o serie de

capetelor“),
ne-ar indică
de cealaltă.
din acelaşi
face fireşte,

manuscripte,

cari

să ne înfăţişeze fasele .principale, prin care a trecut textul

dela forma -desvoltată din grupa A la forma prescurtată din
grupa B. Se pare'că aceste fase se pot urmări, de oarece manuscriptul, publicat de Gaster, ne presintă o versiune puţin
mai desvoltată decât ms. 1629. In textul lui Gaster se găsesc
următoarele episoade, cari lipsesc din manuscriptul 1629:
1) Scrisoarea lui Alexandru către Filon (cap. 93).
2) Expediția
lui Alexandru contra limbilor păgâne (cap. 102).
3) Tâlharul, care, de şi înfruntă pe Alexandru, e făcut
totuşi căpitan (cap. 121)..
4) Calicul dăruit de Alexandru cu o cetate (cap. 122). -
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„Reconstituirea prototipului. Toate manuscriptele studiate mai sus, căpii făcute la 2 veacuri. după punerea în
circulaţie a originalului, sunt, toate defectuoase. 'Fiecare
din ele prezintă omisiuni şi inversiuni proprii. Pentru
a puteă restabili textul prototipului perdut trebue să studiem comparativ toate manuscriptele din câte trele grupele. E evident că elementele comune tuturor acestor manuscripte au făcut parte din arhitip. Se pune însă întrebarea: care este rândul episoadelor a căror ordine diferă
dela grupă la grupă, şi, dacă episoadele, cari se găsesc numai în câtevă din aceste manuscripte, au făcut parte din
arhitip sau trebuesc socotite ca interpolări posterioare, da:
torite copiştilor ? Pentru lămurirea acestei cestiuni trebue
să comparăm textele româneşti cu redacţiunea sârbească, .
din care derivă. Putem presupune cu multă probabilitate,
că au aparţinut prototipului perdut toate elementele din
manuscriptele româneşti, pe cari le regăsim şi în redacţiunea sârbească — mai ales când aceasta concordă şi cu
_redacţiunea

neo-greacă. (1).

Cercetarea comparativă a manuscriptelor inai sus amintite
cu redacţiunea. sârbească ne-a adus la următoarea schemă:

Di

CARTEA [.(2)

I, (1) Cânderă cursul lumii 5250 ani, impărăţea la Eghipet
Nehtinav, mare

fermecător

şi cititor de stele, care luă bu-

nătăţile de la patru ţări şi le aducea în ţara lui.
(1) Se stie in urma cercetărilor lui YVesselofsky, că redacţiunea
neogreacă se leagă cu acelaşi prototip bizantin, cu care se leagă şi
redacţiunea sârbească.
.
(2) Dintre manuscriptele româneşti, numai ms. cu No. 575 şi 3170
au textul impărţit în capitole. In Codex Neagoeanus textul-a fost
împărţit în capitole, posterior cu o cerneală spălăcită, şi, pe cât se
pare, de o mână streină. Numerotăm cu cifre latine capitolele după
aceste manuscripte româneşti:si cu cifre arabe capitolele corespun-zătoare din redacţiunea sârbească, publicată: de Novacovici.
Alexandria

în literatura româncască.—N,

Cartojan.

4

__50
Şi scria la cartea lui Daniil proorocul, că la anii 5200
va eşi Inorogul şi, mergând la toţi pardoşii dela apus, va
ajunge la berbecele cel mare, pe care-l va junghia şi se
|
vor cutremură toate limbile.
(2) Intr'o zi se adunară la cetatea de scaun a Avarilor
craiul Ivirilor, craiul Cazâlbaşilor şi craiul Etiopilor, şi scriseră carte lui Darie împărat, cerându-i oastea lui in ajutor, ca
să-l scoată

pe Nehtinav din „Eghipet“. Darie citind cartea,

porneşte însuși cu toată puterea contra lui Nehtinav.

Bo-

erii lui Nehtinav, spăimântaţi de mulţimea oştilor, aleargă

la Darie şi îi povestesc cele văzute, Nehtinav îi potoleşte,
trimiţându-i să ţie straja.

(3) Nehtinav topi ceara, o turnă în cupă de aur, şi, făcând

oști, văzu oastea lui spartă. Plângând soarta Eghipetului,
scrise cartea Eghiptenilor, vestinduii că se duce dela ei
bătrân şi va veni tânăr ca de o ani, pentru a-i scoate
din robia lui Darie. Apoi, lăsând cartea pe masă, chemă
bărbierul de-i rase barba, mustăţile şi capul; se imbrăcă în
haine proaste şi eşi noaptea din oraş, ducându-se la „Filipus
cetate, la Machedonia“. Eghiptenii, găsind a doua zi stema în
pat şi scrisoarea pe masă, „zidiră un stâlp“, făcând pe el
chipul lui Nehtinav şi îi puse stema în cap şi scrisoarea
in mână.

(4) Filip craiul dela Machedonia, plecândi în ajutorul lui Davie — că-i eră birnic
— spuse Olimbiadei, împărăteasa sa, că,
de nu-i va face copil până se va întoarce el dela răsboiu, se
va despărţi de ea. O roabă cu invoirea Olimbiadei chemă în
lipsa lui Filip pe Nehtinav pentru a da împărătesei erburi
de feciori. Nehtinav, spunând împărătesei că va veni la ea
Amon Dumnezeu, (5) se făcii seară cu capul de leu, cu
picioarele de vultur, cu coada de aspidă şi cu 2 aripi una
neagră alta de aur şi intră la ea.
II. (6) Sosind ora naşterii, Olimbiada chemă pe Nehtinav,
care opri naşterea pe loc până ce se «tocmiră» zodii noro-

coase. Olimbiada născu un fiu pe care-l luă moaşa şi-l duse la
biserica lui .„Amon și. Apolon Dunmmnezei“. Puseră numele

SI
copilului „Alexandru grecește aşă se cheamă, sârbeşte Jzbrat,
iară româneşte marele ales“.
”
(7) Filip, întorcându-se dela oaste, văzu în vis pe Amon
Dumnezeu, unde-i aduse un fiu mic şi îi zise: bucură-te Filipe,
că ai dobândit fecior. Un

vultur, care tocmai atunci trecea

pe sus, işi lăsă oul în poala lui Filip. Filip speriat, sări în
sus; oul căzu jos şi crăpă: din el eşi un: şarpe mic, care
inconjură oul, şi, când vru să intre înăuntru, muri la gura
oului. Aristotel tălmăci visul : oul e pământul ; şarpele e fiul
lui Filip care va lua lumea toată şi la moşiea lui ru se va
mai intoarce,
|
(8) Atunci sosiră şi olăcari dela Machedonia, vestind că
Olimbiada a născut un copil. Boerii eşiră inainte cu fiul
şi îl luă Filip în braţe şi-l binecuvântă.
III. Filip chemă pe Aristotel ca să înveţe pe Alexandru
înţelepciunea lui. Nehtinav merse la Olimbiada şi ceru pe
Alexandru,

ca să-l învețe

seara

cursul

planetelor,

starea

crugului, umbletul zodiilor şi citirea stelelor. Olimbiada
chemă pe Alexandru şi:l îndemnă să meargă la Nehtinav.
„Şi mergea Alexandru până la amiazi la Aristotel şi seara
la Nehtinav ; şi invăţă în şapte ani toată filosofia lui Aristotel şi a lui Nehtinavi.
(9) Aristotel strânse 200 de „coconi“ de vârsta lui Alexandru, întocmind

2 oşti. Oastea, comandată de Alexandru,

invinse pe cealaltă, care se afla sub comanda lui Ptolomeu.
Intr'o zi Alexandru, fiind. cu Nehtinav într'un foişor, vru

să-i încerce ştiinţa şi-l întrebă, dacă ştie „de cine îi vafi
moartea“. Nehtinav îi răspunse că va fi omorit de un fecior
al lui. Alexandru, ştiindu 1 că n'are copil,il impinse din foişor. Nehtinav,

murind, destăinui lui Alexandru, că el îi este

tată— lucru pecare i-l mărturisi apoi şi maică-sa. „ŞI-I ingropară pe Nehtinav; iar Filip nu ştia cum se sfârşi Nehtinav“.
IV. (10) Intr'o zi,comisul spuse lui Filip că o iapă a făcut
un mânz

cu un corn

între urechi de un cot de lung. „Filip

porunci să facă un grajd de fier pentru mânz; şi, pe cine
judecă de moarte, îl băgă în grajd de-l omora mânzul.
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V. Alexandru strică într'o.zi lacătul, incălecă pe Ducipal
şi eşi pe poartă. Filip trimise boierii după el. Aceştia îl ajung
la Pofeceşti se să chiamă cursul cailor. Alexandru se luă
la întrecere cu ei şi-i rămase, sărind un pârâu.de 16 coţi
lărgime. Filip se bucură de vitejia lui şi îi dete zoo voinici
de vârsta lui să înveţe a săgetă.
VI. (41) Alexandru plecă la ostrovul Dalfionului. să-şi
încerce norocul cu Ptolomei. (12) Aci Alexandru omori pe
Calistenus şi Ptolomeiu pe Laomedus. Un filosof. care fusese de faţă la luptă, prooroci lui. Alexandru că va cuceri
toată lumea. „Nu cu voia mea, ci cu voia lui Dumnezeu“
răspunse Alexandru.
VII. (13) Filip, după sfatul unor boeri, părăsise pe Olimbiada şi luase altă împărăteasă. Când Alexandru: sosi, îl- găsi
pe Filip la ospăţul de nuntă. Un boer. cârti pe Olimbiada ;
Alexandru îl lovi cu scaunul în cap şi-l ucise. Ceilalţi săriră jos din foişor şi-şi frânseră picioarele. (14) Filip, spăimântat, trimite să vie inapoi Olimbiada.
VIII. (15) Filip cade într'o boală grea. Tătarii, afiând
aceasta, pornesc contra Machedoniei. Alexandru, după sfatul
lui Filip, porneşte

contra Tătarilor, îi bate şi le dete domn

pe vărul său Franţ.
(16) Anarhos împărat, care îndrăgise pe Olimbiada, aflând
că Tătarii vin asupra Machedoniei, momi pe Filip printr'o
scrisoare că-i vine în ajutor. Când Filip şi Olimbiada..se
întâlniră cu Anarhos, acesta, răpeşte pe Olimbiada, rănind
de moarte pe. Filip. Alexandru, întorcându-se . dela răsboiul cu Tătarii, şi aflând cele petrecute, se luă după
Anarhos îl prinse şi îl predete lui. Filip, care-l înjunghie.
Curând după aceasta îşi dete şi Filip sufletul.
IX. (17) Alexandru, urcându-se în scaunul tatălui său,
chemă boeri la sfat. Selevechie, Antioh, Antigon, Ptolomei,

toţi îl sfătuiră să, se gătească de răsboiu. Alexandru trimise
cărţi în toate cetăţile să se strângă meşterii şi să facă cele
de. trebuinţă oştilor.. Pe steaguri işi puse „semnele“ lui..

X. (18) Darie, auzind, că a murit, Filip, trimite pe Can:

53
darcus în solie la Machedonia cu carte, în care cere pe Alexandru la curtea lui până va fi de „domnite“ ; până atunci

ei să primească domn pe Candarcus, iar lui să-i trimeată
haraciu şi oaste pe an.

Alexandru, aflând că vine solul

lui

Darie, se

sue în

scaunul de aur al tatălui său, işi pune stema în cap, apoi
citind cartea, o rupe şi trimete lui Darie o scrisoare ironică. Pe sol îl cinsti cu daruri şi-l trimite înapoi la Darie.
(19) Darie trimise alt boer, Calinderus, cu carte şi cu ju„cării mici de copii: două rotile să se joace; 2 racle să le
umple cu haraciu şi 2'saci de mac să numere câţi soldaţi are.
(20) Alexandru sparse raclele, roase macul şi îi trimite
impreună cu o „carte“ o traistă de piper să-l roază să
vază cât sunt Machedonenii

de iuți şi de tari

(21) Apoi porunci să se adune oștile pe câmpii Filipusului şi se găti de răsboiu.
XI. Alexandru plecă mai intâiu asupra Solonului peste care
domneă Arhidon impărat. Arhidon impărat trimete inaintea
lui Alexandru sol cu carte de inchinare, in care făgădueşte
ca ostatec pe fiul său Policarpuş [ms. 438, 270: Polistrat
1867,: Paulică]. Alexandru primeşte darurile şi răspunde
printr'o carte in care făgădueşte pacea: pentru haraciu şi

oaste pe an.

|

|

|

XII. (22) Alexandru merse apoi la Antina cetate, pe care o
„judecă 12 filozofi. Auzind cetăţenii că vine Alexandru, făcură sfat. Filosoful Soflochii, amintind luptele lui Alexandru
de până acum, îi sfâtui să se inchine. Alt filozof îl certă.
Sofloclie fugi peste noapte la Alexandru şi-i povesti tot ce
se petrece in cetate.. Alexandru trimise ca sol un Tătar,
Antineanii, aflând prin dragoman că Alex.le cere închinarea
cetăţii, se îndârjiră'şi omorâră pe dragoman. Alexandru,
mâniat, atacă cetatea de + părţi. Tătarii pătrunseră în ce:
tate; dară cetățenii aprinseră „praf de tun“. Lăsându:se
seara, Alex. se retrage. Dioghenie filozof sfătui pe Alexandru să scoatăpe cetăţeni afară „cu meşteşug“. Alexandru
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lasă la poarta cetăţii oi şi boi şi scrise carte, că, fiind certat
de Dumnezeii lor elineşti, s'a retras şi le-a lăsat cirezile
pentru jertfă. A 2-a zi locuitorii, crezând că Alexandru's'a
retras, se iau dupe el. Un călăraş încercă în zadar să-i
oprească. Alexandru îi înconjoară, ii bate, cucereşte şi arde
cetatea. Femeile şi fetele se roagă lui Alex. să'i rhiluească.
Alexandru încearcă zadarnic să oprească pe soldaţi dela
măcel, apoi dând foc bisericii le spuse că de ar aveă Dum:
nezei n'ar arde. biserica lor. Locuitorii plânseră ruina cetăţii şi se auzi în toată lumea de „răul Antinenilor“.
|
XIII. Alexandru plecând la Râm,îi ieşi inainte şi i se închină cu haraciu

craiul dela Trachia,

craiul

dela Moreea,

craiul dela Dalmaşi craiul dela Travala, ş. a.
Râmlenii,

auzind că

serică lui Amon

vine Alexandru,

Dumnezeu.

făcură rugă

în bi-

Acesta li se arătă în vis sfă- .

tuindu-i să se închină lui Alexandru,
care este feciorul lui.
Râmlenii il primiră atunci cu cinste. Inaintea lui Alexandru

eşiră 2.000 de fete cu cunune de aur, cu haine roşii, călări
pe cai albi şi-i urară : amora akra Alexandre. Alexandru îşi
„tocmi“ oștile şi intră în cetate. Il întâmpină cetăţenii carei
urară : Mora 4'k'rafapoi 2.000 de preoți cu făclii aprinse, care-i
urară şi.ei awora wkTa. Apoi intrară în biserica ca cTIiy,
ce o făcuse Sabela sora lui Solomon. Aci Alexandru primi
darurile Râmlenilor şi ceti cartea lui Daniil proorocul, în
care se vorbea de Inorogul, care va junghia pe berbecele
cel mare. Cetăţenii îi tâlmăciră cartea: Inorogul este el,
iar berbecele este Por împărat.
_
XIV. Alexandru plecă de acolo spre țara leşască apoi
răsbătu la pustie, unde dete peste oameni cu obraze de om
şi trupul de şarpe.
Mai departe la un munte de fier, dete peste păsări cu
obrazele de femee şi cu părul ca de porc mistreţ, care furau
omul de pe cal. Alexandru porunci ostaşilor să aprinză
snopi de trestie; păsările işi aprinseră aripele şi căzură jos.
XV. De acolo se intoarse la lume şi ajunse la ţara En" gliteri, pe care o bătu. Pătrunse.la marea albă; porunci să
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facă „catarge“, şi trimese voevozii pe „catarge“ să „bată“
țările şi să facă cetăţi cu numele lor. Pe Ptolomeiu şi Filon
ii trimese pe uscat. (23) Alexandru intră şi el in catargă şi
făcii cetatea Alexandriei, Vizantie ajunse la Țarigrad şi făcu
Vizantiea, Antioh făci Antiohia, Selevchie făcii Selevchia.
Ptolomeiu merse spre marea Acrăm Tătaru [spre Ardeal
şi Tara Românească]; şi aduse crai legaţi lui Alexandru,
care se milostivi spre ei şi-i slobozi.
Voivozii nu ştiau care pre unde'sunt; dar s'au aflat prin
neguţătorii din cetăţile zidite cu numele lor. Peste un an
se întâlniră şi fâcură cetatea „ce se numeşte grecește Osinesă, sârbeşte Edinostad, iar româneşte într'un loc adunare“,

fiindcă acolo s'au întâlnit.
Alexandru faci cetatea Tripolis ; voivozii cerură să facă
şi a'te cetăţi, dar Alexandru se opuse, spunând că nu stă
puterea cuiva în cetăţi, ci în viteji.

XVI. (24) Alexandru trecu la Troada cetate, unde murise o mulţime de crai pentru soţia lui Meleuş craiul, Elenuşa, care s'a lăsat să fie furată de Alexandru Parej.. Ce:
tățenii îl primiră cu daruri.
CARTEA.-II.

XVII. (1) Alexandru se intoarse spre Darie. Acesta află
prin iscoade de judecata dreaptă a lui Alexandru; dar nu
crezu şi trimese scrisoare amenințătoare Erusalimlenilor,
ca să nu se închine lui.
XVIII. Alexandru, mergând la Erusalim, trimete carte înainte, cerând să i se închine. Erusalimlenii ii răspunseră că,

fiind „sub mâna lui Darie“, nu se pot închină lui, până ce nu
va bate mai întâi pe Darie. Alexandru le răspunde că nu
se cade să ţie cu Darie, care se închină idolilor, şi că el,
până ce nu se va închină in Erusalim lui Dumnezeu, nu
se va luptă cu Darie.
Proorocul leremia sfătueşte pe lerusalimleni să se închine
lui Alexandru și în.aceeaşi noapte se arătă în vis lui
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Alex., sfâtuindu-l să meargă contra lui Darie. A doua zi,
„povestind visul voevozilor, Alexandru intră în cetate se
închină lui Dumnezeu, şi se lepădă de -idoli. lerusalimlenii
scoaseră daruri multe, pe cari Alexandru le dărui proorocului Ieremia, ca să facă jertfă lui Savaoth Dumnezeu. lersmia prooroceşte lui Alexandru că va luă toată lumea şi
la moşia lui nu se va mai intoarce.
XIX. (2) Alexandru plecă la Egipt şi inconjură cetatea lor
de 4 părţi; dar nu o putu'lua. Într'o zi călduroasă, Alexandru se
scăldă într'un râu şi se imbolnăvi. Aflând Eghiptenii aceasta,
scriseră lui Filip vraciul, îindemnându-l să otrăvească pe Ale-

„xandru şi făgăduindu-i impărăţia Eghipetului.
Filip le răspunde într'o carte batjocoritoare. Atunci Egiptenii scriseră
lui Alexandru, că Filip vraciul vreă să-l otrăvească. Intriga lor e dată pe față. (3) Alexandru însănătoşindu-se,
atacă

din nou

cetatea cu „tunurile“

şi o cucereşte.

(4) Egiptenii. căpătând iertarea, îi spuseră povestea lui
*Nehtinav impăratul lor Şi il duseră la „stâlpul pe care se află
scris Nehtinav“. Stema căzii de pe capul lui Nehtinav în
capul lui Alexandru ; şi se mirară toţi de aceasta. Alexandru făci şi el un alt „stâlp şi se scrise în el“, alături de
Nehtinav. Egiptenii aduseră daruri multe lui Alexandru,
pe care acesta le dărui ostaşilor.
XX. (5) Intr'o zi, aflând că vine Darie, Alexandru plecă cu

oastea la Eufrat. Aci prinse iscoadele lui Darie şi află dela
ele numărul oştirii persane. Alexandru porunci apoi ostaşilor să facă toţi seara focuri şi, urcând iscoade'e intr'un
munte înalt ca să vază mulţimea focurilor, le liberă. Darie
tăiă limba iscoadelor ca să nu-i înspăimânte oastea.
(6) Darie trimete o scrisoare insolentă și amenințătoare
lui Alexandru, cerându i haraciu dela ţările cucerite. Când
Alexandru citi scrisoarea, se mânie şi vru să spânzute
'solii lui Darie; dar aceştia scăpară prin stăruința voivozilor.
Alexandru răspunde lui 'Darie printr'o carte bajocoritoare
şi amenințătoare.

XXI.

Darie. strânse boerii săi şi aceştia îl sfâtuiră, că nu

Cat

abea ul caSIAzĂ
BUCUREŞTI

e Qin
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Ț,

se cade lui să se lupte cu Alexandru, un crai mic; ci mai bin
să trimeată pe un boer a lui. Darie trimise pe Mamant
voevod cu 200.000 de călăreți şi 200.000 de pedestraşi.
Alexandru,

văzând

mulțimea

oștilor, îşi imbărbăteăză

sol-

daţi. Apoi îşi împărţi armata în 3 părţi, se lovi cu vrăşmaşii,
și, punându-i pe goană, ajunsela „conacul“ lui Darie. Darie
fugind trimite cărţi în toate ţările să se strângă oştile la
Babilon.
XXII. Alexandru se găti din nou de luptă şi încălicând
pe Ducipal, umblă prin mijlocul oastei imbărbătând o.
În acea noapte văzu Alexandru in vis pe leremia proo:
rocul, care-i prezice că va invinge pe Darie şi îl învaţă
cum să se roage lui Savaoth Dumnezeu [in ms. 270, 575
Yupâriurec. e dată în slavoneşte, in ms. No. 1723 e tradusă în româneşte].
XXIII. (7) Alexandru porni cu războiu asupra Babilonului, se opri de-asupra Eufratului şi abătu apa peste câmp.
Alexandru

pătrunse

în cctate pe urma

apei, pune

foc ce:

tăţii şi măcelăreşte cetăţenii. Babilonenii se inchinară şi-l
dăruiră cu daruri scumpe.
XXIV. (8) Darie, aflând că Alexandrua cucerit Babilonul,
se intristă mult. (9) Un boer al său anume Amvis, cuprins
de milă,se hotări să omoare

Sa

pe Alexandru, fie chiar cu pre-

“ţul vieţii sale. Se imbrăcă in haine macedoneşti, luă sabia
lui Darie, pătrunse prin oastea macedoneană şi vri! să lovească pe Alexandru, dar greşi şi-l lovi peste coif. Fu prins
şi Alexandru îl ertă pentru jertfa făcută stăpânului său.
Alexandru trimete vorbă lui Darie prin Amvis săise supună şi să plătească haraciu şi oaste pe an.
Darie, aflând isprava lui Amvis, se întristă şi plânse mult.
Amvis îşi ceri voe să se ducă să slujească pe acela care i-a
dăruit zilele. Darie îl slobozi și îl insărcină să spue lui Alexandru că impărat la împărat nu se închină şi că, dacă Alex.
ține la răsboiu, el va aduce oaste din Indii dela Porimpărat.
XXV. (10) Alexandru, fiind îndemnat in vis de Proorocul
Jeremia să se ducă sol la Darie, cu toată impotrivirea voevo„zilor săi, îşi iea rămas bun dela ei şi porneşte singur în solie.

pet

pi
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(11) Darie, aflând că vine sol dela Alexandru, făcu divan

mare îşi tocmi parada pentru a uimipe sol prin strălucirea
pompei şi bogăţia sa. Solul aduse o carte, prin care Alexandru amintind de haraciul, pe care-l plătise tatăl său Filip
şi de scrisoarea umilitoare pe care i-o trimesese Darie la
urcarea lui în scaunul părintesc,îl sfătueşte să se inchine
lui, dacă nu vreă să piară el și cu tot poporul său de sabia
Macedonenilor.

(12) Solul se poartă mândru la curtea lui Darie. Darie îl
chemă la masă. Alexandru luă pe rând g pahare și le băgă
în buzunar. Intrebat de ce faceaşă, el răspunde că la impăratul său e legea că până la al g-lea pahar toate sunt ale
solului.

Un

boer al Ini Darie, Candarcus, care fusese trimis

în solie la Macedonia, recunoscu pe Alexandru şi-l destăinui
lui.Darie. Alexandru însă tăgădui. După masă, Darie strânse
sfatul spre a hotări asupra solului.
.
Alexandru,

văzând

că a fost recunoscut, se

îmbrăcă

în

haine: persane şi eşi din cetate. La fiecare .din cele trei
porţi ale cetăţii Alexandru spune portarilor că a fost trimes
de Darie să strângă oştile şi scoate spre încredințare câte
un pahar impărătesc. In urma sfatului cu divanul, Darie,
căutând să prindă pe Alexandru, află dela portari mijlocul prin care a scăpat. Trimete repede pe urma fugarului: pe

Candarcus

cu

100.000 de voinici; dar Alexandru

isbutise să treacă apa Sinarului. De pe celalt mal, Alexandru trimete prin gonaşii săi vorbă lui Darie săs se gătescă
de răsboiu. XXVI. (13) Darie,

plângând

la Por împărat, cerând ajutor
împărat ceti cartea şi:trimise
prindă pe Alexandru şi să-l
Darie, văzând ajutorul lui
luptă. Alexandru

cu mare iale, trimese carte

impotriva lui Alexandru. Por
pe boerii săi cu oştire, ca să
aducă la el.
Por, se inveseli şi purcese la.

prinde iscoadele, trimise de Indieni, şi, ur-

cându-le pe un gorgan înalt ca să vadă oştirile macedonene,
le dete drumul. Iscoadele povestiră Indienilor cele văzute.
[adienii se speriară şi mergeau la răsboiu cu frică mare.

____39
Lupta ţine toată ziua. Un vânt mare suflă praful peste oşti.
In cele din urmă Indienii incep a fugi şi Macedoneniiai goni.
XXVII. Filon, îndemnat de Alexandru, prinde pe Indieni şi ii sileşte să se închine, apoi luându-le caii şi armele
îi sloboade şi-i trimete la Por să-i spue să nu mai dea
ajutor altora.

(14) Darie, fugind, fu ajuns de
Candarcus. Aceştia îl străpunseră
lăsându-l în picioarele cailor.
Alexandru, trecând pe acolo şi
rindu-se, îl ridică de jos şi-l duse
„Persida cetate“:

Acolo,

2 boeri ai săi Răzvan şi
cu suliţile şi il jefuiră,
auzind pe Darie văicăîn căruţa sa de aur la

Alexandruse urcă in scaunul

lui

Darie.
|
XXVIII. Darie, văzând pe Alexandru in jeţul său, ceru
să aducă pe fata lui Ruxandra pentru
a o da lui Alexandru
ca soţie. Alexandru se ridică din scaun şi o luă de mână,
punând:o lângă el in jeţ. Luă apoi stema din cap şi o puse
în capul ei, şi luă inelul ei şi-l băgă in degetul lui, şi o sărută, şi zise: „Să ştii Darie împărat că Ruxandra ta imi va
fi împărăteasă de azi înainte“. Darie, rugând pe Alexandru
să judece pe Candarcus şi pe Răzvan, îşi dete sufletul.
(15) Alexandru petreci cu alai mare pe Darie până la
mormânt, apoi, chemând pe Candarcus şi pe Răzvan, ii
judecă şi-i spânzură.
(16) Alexandru scrie carte la maică-sa Olimbiada şi la
dascălul său Aristotel, povestindu-le cum a învins pe Darie
_şi cum

S'a căsătorit cu fica. lui.

“

XXIX. După aceia învingătorul deschise visteriile lu:
Darie, împărțind aurul şi argintul ostaşilor şi voevozilor. Intr'o zi se sui Alexandru intr'un foişor şi strigă tare .
că se leapădă de „Dumnezeii elineşti: Amon şi Apolon şi
Pisidon“ şi mărturiseşte credinţa într'un singur Dumnezeu.
Apoi dete ordin să se arză capiştele şi toţi Dumnezeii elineşti.
XXX. Alexandru şezi la Persida cu Ruxanda împărăteasa un an şi, lăsând în locul lui ca împărat pe Filon, trimese

crainici în toate țările ca să se strângă oștile la Persida cetate.
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XXXI. (17) Alexandru, strângându-și oștile şi luând toate
cele de nevoe pentru treaba lor, porneşte în potriva lui
Cris. Acesta, încercând să se împotrivească, e bătut; ţara
lui e prădată, iar avutul împărţit oștenilor.
XXXII. Alexandru merse înainte, bătând multe ţări, până
„ce ajunse in pustie la locul „gadinilor sălbatice“. Intâiu s'au
răsboit cu nişte femei sălbatice, cu părul ca de porc mistreţ
şi cu ochii sclipitori ca stelele.
[In ms. din familia A, în locul
acestui episod se află episodul căpcânilor cf. şi cap. AAAVIII;
în 438 după episodul căpcânilor este adaos şi acest episod).
XXXIIL. (48) De aco!o merse Alexandru 5o de zile și
ajunsela o ţară de nisip, unde locuiau furnici uriaşe, cari
ieşeau peste noapte din găurile lor şi luau omul de-l mân:
cau. Alexandru porunci să aprindă pae la găurile lor „şi
aşă periră multe“.
(Ms. 1296.f. 66 o. Nergând mai departe, ajunse la un
câmp plin de pietre mari, şi „eşi din pietrele acelea“ oameni
cu urechile aşă de mari, că le acopereă tot trupul. Ostaşii
prinseră unul din aceştia şi-l duseră lui Alexandru, care
porunci să-l urce într'o caretă. Cum îl urcară, muri. Atunci
îl detera jos: omul învie repede şi fugi. „Şi aşă se chiamă
acei oameni adică Taneviji“.
f. 67. Şi merseră mai departe şi ajunseră la o ţară „cu
oameni ce se chiamă Satiri“. Erau goi şi păroşi şi cu picioarele de capră. Veniră la Alexandru şi se rugară să se
milostivească de ei, că-i vor fi de folos in lupta cu Por:
Impărat. Alexandru îi întrebă de unde îl cunosc, şi de unde
ştiu că se va bate cu Por. Ei îi răspunseră că au fost și
ei oameni, şi au avut „filozofi“, dar că pentru fâr-de-legile

lor au fost „schimbaţi“, Alexandru luă 00.000 dintre ei
şi ii fură de ajutor in răsboae.
f. 67 v. Şi merse mai înainte şi ajunse la «Arimati». Şi
acei oameni aveau numai câte un othi în mijlocul frunţii.
Veniră la Alexandru şi-i spuseră că ei sapă mărgăritarul
cel de mult preţ; dar, că „au mare nevoe de grâfi“ (Greif?)
cari vin la ei cu răsboiu şi le fură mărgăritarul).
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Mai departe Alexandru dă peste nişte râuri. foarte late.
Făcură poduri uriaşe şi trecură râurile in 35 de zile.
XXXIV. (19) Mergând .mai inainte, ajunse în ţara Piticilor cât cotul de mari, cari se luptau cu cocorii. Alexandru
le făcu cetate şi îi învăţă să. facă arme şi săgeți.
_ XXXV. Mai departe ajunse la „stâlpul lui Sanhos împărat“.
Pe stâlp eră scrisă „jitia“ lui. Vrănd să meargă la raiu, a fost

întâmpinat aci de oameni săibateci cari l-au omorit şi pe el şi
pe oastea lui. Alexandru învălueşte stâlpul şi spuse ostaşilor că scrie pe stălp că mai departe este o «ţară dulce».
(20) Alexandru puse tabăra acolo. Când vru să-şi continue drumul, văzii un om sălbatec stând semeţ. Alexandru
porunci să trimeată o femeie inaintea lui ; sălbatecul vru
să o mănânce. Alexandru trimise în ajutorul ei 2 călăreți.
Atunci sălbatecul strigă şi es din pădure o mulțime de.
sălbateci. Alexandru ii încon oară şi îi bate.
A doua zi vin voevozii să se plângă că i-a scos la pustie,
să moară ucişi de oameni sălbateci. Alexandru, mustrându-i
pentru lipsa de curaj, îi potoleşte.
XXXVI. (21) Mergând mai departe, dau peste stâlpurile
lui Eracle impărat şi ale Semiramidei. Pe stălp eră scrisă
povestea lor: cum au eşit din lume la pustie pentru fărde-legile oamenilor, apoi deteră şi peste curţile lor. Erau
poleite cu aur, dar pustii.
(22) Mai departe ajunseră la o apă mare şi se vedeă pe ce-:
lălalt mal ţară şi oameni. Alexandru trimise mai întâiu pe
Ptolomeiu cu 7 voinici să iscodească' lucrurile, (23) apoi
trecii şi Alexandru în ostrov. Aci oamenii îi povestiră că ei
sunt din ţara grecească, că impăraţii lor Eracle şi Semiramida, scârbiţi de răutăţile oamenilor, s'au urcat pe o corabie
şi au ajuns la locul, unde Alex. a văzut stălpul lor. Eracle a
impărăţit o ani. După moartea lui au ales 12 filosofi să-i ju-

dece; dar ei s'au dedat la răutăţi şi Dumnezeu, mâniat, a tri-

mes asupra lor oameni sălbateci, cari le-au stricat ţara. De
atunci s'au retras în ostrov. Ei îi dau lui Alexandru 7 filozofi, care să-l călăuzească la Evant împărat.
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cu

XXXVII. (ct. 21) Mai departe Alexandru dă peste oameni
6 picioare şi 6 mâini.
XXXVIII. Pătrunde apoi în: țara Căpcăunilor, oameni

cu 2 capete: unul de câne şi altul de om.

XXXIX. După aceea ajunse la o coadă de mare cu nişte
raci uriaşi, cari luau peste noapte caii şi îi trăgeau în mare,
Alexandru porunci să facă pe malul apei gropi şi să le astupe cu pae. Şi făcând aşă, căzură mulţi raci în gropi.
XL. (25) Mergând mai departe 7 zile, ajunseră la un munte
. înalt, pe care eră legat cu verigi de fier un om de 1000 de
coți,şi plângeă de se. auzeă glasul lui cale de 3 zile.
XLI. La un alt munte deteră pesteo muere legată pe trupul căreia se afla incolăcit un şarpe. Filosofii tălmăciră lui
Alexandru că aceia sunt Adam şi Eva. Trecând apoi peste
un ezer in care se svârcoleau şerpi — sufletele celor
păcătoşi —: XLII (26) ajunseră la ostrovul <Macaronului.»
Alexandru laand vin, pâine şi galbeni, trece cu corabia în
ostrovul înflorit, unde întâlnindu-se cu un om gol, îi spune:
tipa rel pare. Acela ii răspunde e năcbia paisc'r şi
il îndrumă la Evant împărat.
Mergând mai inainte, Alexandru zări pe Evant, stând gol
pe jilţ cu cununa de aur pe cap. Sub picioarele lui ferbeă apă
ca aurul. Alexandru sărută mâna lui Evant şi vru să-i aducă
plocon pâine, vin şi galbeni. Evant refuză darul şi îi dete
o sticlă cu apă de sub picioarele lui, spunându-i că, dacă
imbătrâneşte omul şi se spală cu acea apă, întinereşte din nou.
Alexandru află dela Evant, că Nagomudrii se trag din Sith.
După ce Adam a fost isgonit .din raiu,a locuit în ostrovul
lor 500 de ani, apoi a venit ingerul Domnului de a luat pe
Adam cu toţi ai lui şi i-a scos la lume. Sith însă cu ai săi,
pentru :dreptatea lor, au rămas acolo. Evant îi povesteşte
lui Alexandru despre Dumnezei elineşti, cari se muncesc
în iad; apoi îl lămureşte că femeile Nagomudrilor locuesc
într'un alt ostrov şi se: întâlnesc cu bărbaţii lor numai odată
pe an. (27) In cele din urmă îi povesteşte despre raiu. Ale-xandru înduioşat de viaţa “Nagomudrilor, ar vrea să rămâe
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cu ei, dar Evantîl trimete la lume, unde-l aşteaptă. împărăţia .
lui Por. (28) Alexandru plecă de acolo (şi treci pe lângă
cetatea de aramă: a „muerilor“

fără să intre

înăuntru).

XLIIT. Mergând apoi ro.zile, Alexandru ajunse la un câmp
frumos

cu tot felul de flori, şi, căutând spre răsărit, văzii sus

porțile raiului, cu văpăi de foc pe ele. Aci ii eşiră inainte

lui Alexandru 2 îngeri şi-l sfătuiră să se intoarcă pe apa
Eufratului la lume.

Alexandru

plecând

dela raiu, ridică un

stâlp, în care scrise cu slove elineşti şi ovreeşti,că a venit
până acolo şi că ingerii l-au șfătuit să se întoarcă la lume.
XLIV. (29) Mai departe dau peste o peşteră mare. Aleiar ostaşii .
xandru porunceşte să lege mânjii la gura peşterei,
încălicând pe epe, să intre în peşterăși să scoată tot ce vor
găsi înăuntru, că acel ce va scoate mult se va căi şi cel ce

va scoate puţin iar se va căi. Peste o zi epele au scos ostaşii
afară la mânji. Din peşteră au scos numai aur şi pietre
preţioase. Şi împărțind, după porunca lui Alexandru, toți
frăţeşte, se căiră cei ce nu scoaseră nimic, că n'au scos
mult; iar cei ce au scos mult, că impăriră cu cei ce nu
scoaseră nimic: “1:

XLV. (30) După aceia ajunse la un ezer frumos, Aci
„socaciul“ (bucătarul) lui Alexandru merse cu un peşte uscat
să-l spele în apă. Cum dete de apă,peştele învie. Alexandru zise să incerce cu alt peşte şi învie şi acela. Atunci Alexandru porunci să se scalde toţi ostaşii; „şi fură toţi sănătoşi
şi tari.“
(31) De aci ajung la un ezer cu apă limpede şi dulce ca
zaharul. Alexandru, vrând să se scalde, un peşte cu solzii de
aur se luă după el până pe uscat. Soldaţii il împresurară
şi-l spintecară. In inima lui găsiră o piatră nestimată cât
oul de gâscă. Peste noapte eşiră din apă fete frumoase, care,
umblând .prin mijlocul oştilor, plângeau pe impăratul lor,
ucis de Alexandru.
XLVI. Mergând mai departe, dau peste Ispolini oameni
cu cap de om şi trupul de cal XLVII peste biserica soarelui unde Alexandru citeşte .„scripturi“ despre moartea lui.
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XLVIII, (32) Pe când Alexandru se întorceă mâhnit spre

lume, dă peste oameni

cu un picior, cu o mână, cu un ochiu.

şi cu coadă de oae, cari încearcă să păcălească pe Alexandru; dar cari prin naivitatea lor se păcălese pe ei insişi.
CARTEA

III.

XLIX. (1) Por impărat, auzind că vine Alexandru, îi trimete o scrisoare sumeaţă, cerându-i haraciurile dela țările
cucerite. Alexandru îi răspunde printr'o scrisoare, povestin
du-i cum a bătut pe Darie, şi cum a mers până la raiu,
şi
„cum a aflat dela Evant că Dumnezeii lor sunt în iad,
Speră
că il va bate cu ajutorul lui Dumnezeu.
(2) Alexandru mai scrie și mamei sale Olimpiada şi dascălului său Aristotel, povestindu-le cele ce a văzut prin pustii.
(3) Por strânse oştile de luptă. Aflând Macedonii şi Perşii
de mulţimea oştilor lui Por, se speriară şi hotăriră să prindă
pe Alexandru şi să-l predeă Ini Por. Alexandru, aflând prin
„ „Potolomeluf“; hotărirea ostaşilor, ii dojeneşte. Macedonenii
se desvinovăţesc, aruncând vina asupra Turcilor (Perşilor),
cari i-au speriat fiindcă sunt vecini cu Indienii. „Alexandru
se mânie pe Turci“ şi le puse invelituri pe cap şi le făcu
haine femeeşti: şi sunt: până azi. aşă.“
(4) Alexandru trimete scrisoare la Ruxanda şi Filon,
cerând să-i vie Filon în ajutor cu oştile.
L. Por puse inaintea oștilor 1.000 de lei; Alexandru puse
o. mie de bivoli şi se incăerară leii cu bivolii şi se traseră
de-o parte, iar oştile se loviră în față şi fu bătut Por.
Por, după sfatul boerilor, puse înaintea oştilor „lefante“;
iarpe „lefante“ puse poduri cu puşcaşi. Alexandru puse
inaintea oştilor o .mie de. cămile cu clopote; şi să spăimântară „lefantele“ şi dete peste oastea lui Por. Por, invins,
trecu apa Alfeonului. Filon veni cu oastea odihnită dela
Persida
şi, trecând Eufratul, bătu pe Por.
I:1. Por, mâhnit de înfrângerea suferită, fugi la „India, ce-

tate“, şi scrise limbilor păgâne dela răsărit să-i vină în ajutor.
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(5) Alexandru

scrie lui Por impărat, că sau

să se în-

chine lui sau să iasă să se lupte amândoi, că e păcat să
moară atâta lume pentru ei. Por încearcă zadarnic să
amăgească pe Filon, care nu voeşte să trădeze pe Alexandru.
LII. Por ieşi să se lupte cu Alexandru, dar fu trântit jos
de pe cal şi ucis printr'o stratagemă : Alexandru, păcălindu-l
că vin oştile asupra lor, Por îşi intoarse capul şi atunci
Alexandruîi infipse sulița sub subţioară.
|
LIU. Alexandru. intră în India cetate şi luă vistieriile lui
Por şi puse în locul lui ca împărat pe Antioh.
LIV. (6) Din India Alexandru plecă spre țara A mazoanelor
şi scrise carte Talistradei, cerându-i să i se supună şi să-i triimită haraciu şi oaste pe an. Talistrada îi răspunde, povestindu-i viaţa lor. Bărbaţii lor trăesc în alt ostrov şi le agonisesc
de mâncare, pe când ele poartă grija războaelor. Il invită
să vie sub podgorii ca să se lupte. Alexandru scrie o scrisoare amenințătoare. (7) Talistrada îi răspunde, cerândui
ertare şi trimiţândui i haraciu şi 3.000 de fete. Ptolomeiu ceru.
în glumă să-l facă căpitan peste fete; dar Alexandru le tri
mese pe toate înapoi.
|
LV. (8) De acolo merse Alexandru la ţara Mersidonului,
spre Evimitrie împăratul pe care-l bătă, prădându-i țara.
(9) Apoi merse contra limbilor păgâne, cari fugiră în
munţi. Alexandru, după ce-i goni 15 zile până în inima mun:
ţilor, se intoarse inapoi şi se rugă lui Dumnezeu Savaoth să
se închiză munţii (în 869 şi z702 rugăciunea e dată în 1. slavonă). Dumnezeu îi ascultă ruga şi se lipiră munţii; numai
de 12 coţi nu se împreunară. Alexandru porunci să zidească
din munte până în munte şi puse un clopot în vârful mun=- - telui. Când băteă vântul, sună clopotul şi limbile păgâne, crezând că-i Alexandru acolo, fugeau îndărăt. „Şi vor eşi acele
limbi la vremea de apoi când va veni Antihrist“.
LVI. (10) Alexandru porni de acolo spre ţara Mastridului
peste

care domneă

amandoi impăraţi:

o femee,

Cleofila.

Aceasta

aveă 2

fii,

Dorif si Candusal. Cleofila trimese un

Alexandria în lileralura românească.—N,

Cartojan.

5
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zugrav să zugrăvească chipul lui Alexandru şi apoi ascunse

chipul într'o cămară a ei.

Alexandru mergând spre Mastrid, Candusal, feciorul Cleo-

fileise spăimântă şi fugi la muma Sa. În drum însă fu bătut
de impătatul Evagrid, care-i luă soţia şi copiii în robie: Candusal fugind, fu prins de straja lui Alexandru.

„Alexandru, auzind că i se âduce Candusal, se imbrăcă cu

hainele lui Antioh, iar pe Antioh îl îmbrăcă cu hainele sale
şi-l urcă în jilțul impărătesc. Candusal, întrebat cine este, îi
„povesti pilda cu omul care, fugind de leu, se urcă în copac.
Alexandru

(== Antioh) porunci lui Antioh (= Alexandru) să

ia oaste şi să meargă cu Candusal ca să-i scoată soția şi copiii
din robie. Candusal mulţumi lui Alexandru pentru mila lui.
(11) Antioh (= Alexandru), bătând pe Evagrid, scoate din
robie soţia şi copiii lui Candusal şi împreună cu acesta se înfăţişază înaintea lui Alexandru. Alexandru, după cererea lui
Candusal, trimite pe Antioh

(= Alexandru)

cu Candusal în

solie la Cleofla.
o
(12) Pe drum, Candusal arată lui Alexandru o peşteră,
în care se ziceă că sunt muncii Dumnezăii elineşti şi
în care cine a intrat nu a mai eşit. Cu toată împotrivirea
lui Candusal, Antioh (== Alexandru) intră în peşteră. Aci
dete de o lumină frumoasă şi văzi doi draci, ducând un strugure într'o prăjină, apoi alţi doi ducând o nucă într'o prăjină. Mai departe dă peste două gadine, cu obraz de. om,
peste Sanhos impăratul, legat ş. a. Alexandru recunoscându-l,
află dela acesta că: oamenii legaţi sunt cei ce au fost trufaşi în
viaţă, gadinele cu obrazele de om sunt domnii cei silnici, iar
în peştera şerpilor se muncesc sufletele păcătoşilor. Mai departe Alexandru dă peste Darie, care-l întreabă de Ruxanda,
şi care-i prezice că va fi recunoscut de Cleofila. La urmă
dă şi peste Por împărat.
(13) Alexandru, eşind din peşteră, e întâmpinat de Candusal cu care porneşte mai departe spre Cleofila. Ajungând la Cleofila impărăteasa, aceasta îi primeşte bine şi
apoi ii bagă într'o casă făcută cu măestrie, în care Ale-
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xandru vede tot felul de minunăţii. Cleofila recunoaşte în
sol pe Alexandru. Acesta tăgădueşte; dar Cleofila îl duce in
cămara unde aveă zugrăvit chipul lui+ Alexandru, văzându-se dat pe faţă, o ameninţă,gu hangerul, dar ea îl potoli.
(14) In vremea aceasta celălalt fiu al Cleofilei, Dorif, ginerile
lui Por, aflând că Alexandru a trimis sol la muma sa, vine

înfuriat să ucidă solul. Candusal şi Cleofila ii es însă înainte
şi-i. potolesc mânia, împăcându-l cu solul. Cleofila după ce
ospătă bine pe Alexandru, îl dărui cu daruri scumpe şi cu

haraciu fără să-l vădească copiilor săi că este Alexandru.

(15) Alexandru întorcându-se la tabără cu „feciorii“ Cleofilei, fu întâmpinat de voivozii, cari "1 mustrară pentru indrăzneala lui. Feciorii Cleofilei înțelegând că solul fusese
însuşi Alexandru, se înspăimântară, dar Alexandru se milo:stivi de ei şi-i ertă pentru înţelepciunea mamei lor.
LII. (16) După atâtea izbânzi se întoarse Alexandru
la Persida la împărăteasa Ruxanda, şi începu a'şi impărţi

voevozilor impărăţiile.

|

LVIII. (17) După. un an de zile, plecă Alexandru la Ba-

bilon şi aci văzi într'o noapte pe proorocul Ieremia, care-l

vesteşte că a sosit ceasul din urmă, că va fi omorit de un
slujitor al lui, că sufletul se va despărţi de corp şi că va
înviă la judecata de apoi, când cei drepţi vor intră în raiu;

" iar păcătoşii în muncile Iadului. (18) Alexandru se deşteptă

plângând. Ptolomeiu şi Filon încearcă să-l mângâe, arătân-

du-i că visele nu au nici o însemnătate.

|

(20) De acolo merse inţara Asidului, unde petrecuse Iov
bogatul. Domnii voind să înveselească pe Alexandru se suiră
cu el în munte la vânătoare şi din vârful muntelui îi arătară în vale peste câte oşti lau pus Dumnezeu împărat.
Alexandru răspunse: aceştia toţi vor întră în curând sub
“pământ.

|

LIX. (21) Intr'acea vreme veni Aristotel dascălul dela
Machedonia. Alexandru îl întrebă despre maică-sa. Apoi îi
povesti ce a vorbit cu Evant. Aristotel îi. spuse că mai-
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că-sa l-a trimis pe el să-l întrebe dacă se intoarce la Ma-

cedonia; sau nu...

|

(22) Alexandru făcii masă mare şi puse pe Aristotel mai
presus de toți craii. După masă Aristotel se sculă, aducând
darurile şi scrisoarea trimisă de Olimbiadă. Olimbiada îi
descrie chinul ei, că nu l-a mai văzut de multă vreme şi
îl îndeamnă să se întoarcă la Macedonia. Dacă nu se va
întoarce va veni ea la el.
LX. (23) La masă

spuse Paharnicul că

s'a furat un pahar

împărătesc. Alexandru răspunse că ori unde va fi tot paharul lui Alexandru i se va zice.
Aristotel întrebă pe Alexandru la masă cu ce a cucerit
lumea. Alexandru răspunde că a avut 4 ajutoare: unul cuvântul dulce, altul mâna întinsă, altul judecata dreaptă şi altul
iertarea greşelilor. Aristotel întreabă unde-i sunt visteriile;

el răspunse că vitejii sunt visteriile lui. Aristotel îl sfătueşte să facă „cocon“

ca să rămână „pomană“ la Macedonia;

Alexandru răspunse că va rămâne „pomană“ faptele lui.
Vornicul îl îndeamnă să strângă haraciurile dela ţările supuse, Alexandru refuză.

LXI. Turcul care-şi cernea barba (v. mai inainte p....)
LXII. Se află acolo un boer care fugeă din răsboae. Alexandru îl sfătui, ca sau să-şi schimbe numele sau să facă
cum face el în răsboae.
LXIII. După aceea au adus la Alexandru 3.000 de tâlhari. Alexandru zise: că e legea judecătorului să-i judec şi
a Domnului să-i miluească. Şi-i iertă şi-i făcă vânători împărăteşti.

Arcaşul indian (. mai înainte pag. 18).
LXIV.

Într'o zi veni un om

şi

ceru să-l ajute ca

să-şi

mărite fata. Alexandru îi dărui zoo de ferdele de galbeni,
zicând că darul impărătesc mare este şiil trimese să aducă
pe mamă-sa.

LXV. (24) Alexandru dărueşte pe Aristotel cu 100 ferdele de mărgăritar şi îl trimese să aducă pe Olimbiada
dela Macedonia.
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LXVI.(25) Intr'o altă zi veni
o comoară, căreea nu-i poate da
cu curtenii-şi cu omul ce aflase
tului, unde fusese casele lui Iov
3oo de buţi cu galbeni şi tot a
LXVII. Un calic ieşi înaintea
miluească. Alexandru îi dărueşte
LXVIII. După aceea aduseră

un om şi-i spuse că a găsit
de fund. Alexandru porni
comoara pe malul Eufrabogatul. Au scos de-acolo
măi rămas 100.
lui Alexandru şi ceru să-l
o cetate.
un tâlhar şi-l întrebă Ale-

xandru: De ce tâlhăreşti? El răspunse de sărăcie. „Eu omor

câte un om şi mi zic oamenii tâlhar iar să mă ierţi impărate
că tu eşti mai mare tâlhar decât mine că ucizi câte 10.000...
şi-ţi zic împărat“. Alexandru îl iertă şi.l făcu căpitan.
LXIX. (26) După aceea sosiră olăcari dela Macedonia şi
vestiră venirea Olimbiadei. Alexandru dste poruncă să se gătească toţi şi să iasa întru întâmpinarea mamei sale. Venirea Ruxandei şi întâlnirea ei pe drum cu Olimbiada. Alexandru tocmindu-şi voevozii, ese înaintea impărăteselor.
Se făcu ospăț mare şi jucară voinici jocuri frumoase (caruha).
LXX. (29) Atunci veni un popă din lerusalim şi spuse
că a murit leremia proorocul; şi „se scârbi“ Alexandru pentru moartea lui.
LXXI. Şi veniră oameni dela Alexandria şi se plănseră
„că nu pot stă în cetate din pricina şerpilor. Şi zise Alexandru
să ia oasele lui leremia proorocul,şi să le îngroape în cetate. Şi de atunci nu mai poate muşcă șerpii la Alexandria.
LXXII. În vremea aceea veni o muere la Alexandru şi
se plânse că o bate bărbatul. Alexandru răspunse că nu
e datoria muerei să pârească barbatul şi porunci să îi taie
limba.
LXXIII. Intracea vreme merse Dardauş voevodul la
Alexandru şi zise: Impărate trebue să ne vedem moşiile.
Alexandru dărui voevozii cu daruri scumpe şi ii trimise
pe la împărăţiile lor.
LXXIV. (27) Intr'acea vreme eră o femee vicleană la
„Macedonia, care aveă 2 fii la Alexandru: Vreonuș și Levcaduş. Ea le trimise carte, invăţându-i să ceară dela Ale-
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xandru ca să le deă impărăţie la Macedonia; iar de nu le
va da-o, să îi deă să beă dintr'o iarbă. Vreonuş indemnă pe
Levcaduşsă arunce iarba; dar Levcaduş nu vru. (30) Acesta
ceri. în repeţite rânduri la Alexandru Macedonia ; dar. Alexandru îl refuză. Aceasta indârji pe Levcaduş paharnicul
şi într'o zi, pe când Alexandru se întoarse dela vânătoare
Levcaduş îi turnă otravă în pahar. Alexandru simțind că
este otrăvit chemă în 'ajutor pe Filip Vraciul. (31) Filip
-spintecă „o muşcoae“ şi îi dete3 zile ca să-şi -tocmească
ca
IER
sa
impărăţiile.
LXXV. Alexandru se iartă -cu mama sa cu soţia şi cu
ostaşii. Apoi ceri să i se aducă Ducipai din grajd. Ducipal
îşi plecă capul şi „mergeă lacrămile din ochii lui izvor“,
- apoi aruncându-şi ochii peste domni zări pe Levcaduş şi îl
omori ; apoise făcu nevăzut.
aproape
ului,
LXXVI. Alexandru muri în ţara Erusalim
de Eghipet,unde a făcut Iosif cele 7 jigniţe ale lui Faraon.
Ruxanda împărăteasa luă hangerul lui Alexandru şi se injunghie. „Și i-au pus pe amândoi întrun sicriu de aur, Şi
i-au dus la Alexandria, și au făcut un turn înalt, şi i-au zidit
acolo, şi stau până azi“. După moartea lui Alexandru îrmpărăţiile se împart între voevozii săi ;: Ptolomeu, Antioh,
e.
Antigon (1).
Alexandria: românească

şi redacţiunile

bizantine

şi slavone. Am văzut mai sus — când am: stabilit că
manuscriptele româneşti decurg din acelaşi prototip —
o sumă de indicii că Alixandria noastră e o -traducere
după Alixăndria sârbească. Astfel am găsit in manuscriptele noastre frase caracteristice redacţiunii sârbeşti: „Şi
i-au pus numele Alexandru, greceşte aşă se chemă, sâr(1) Am pus în paranteze episoadele din ms. 1.629. (v. p. 60). asupra cărora nu putem hotări, dacă au făcut parte din prototip,
sau au fost intercalate posterior. Ele nu se găsesc In nici un alt ms.

nici în red. neo-

şi nu se află nici în redacţ. sârbească a lui Nov.
greacă,

-

-

”

ŢI
beşte Iapa, iar româneşte marele ales“. „Şi acolea făcu
Alexandru cetate mare şi o chemă greceşte Osinesă, iar
sârbeşte Gannecrai, iar românește într'un loc adunare“.
In pasagiile slavoneşti,, păstrate în textele româneşti,
pe cari noi le-am reprodus mai sus la pagina 46 am găsit de asemeni o seamă de forme curat sârbeşti, precum:
BEMAIO, SEAMAE, NOUIAE CABAAUIECE, TI, PSRS, AMOI, Moab,
Compararea redacţiunei româneşti cu redacţiunea sârbească
confirmă pe deplin această ipotesă. Într'adevăr redacţiunea
bulgărească se apropie mai mult de redacţiunea bizantină
B; pe când romanul sârbesc se apropie mai mult de redacţiunea C. Intre Pseudo-Callisthenes B şi între PseudoCallisthenes C sunt deosebiri fundamentale.

Redacțiunea bizantină C. Notele, cari diferenţiază redacţiunea C de celealte red. bizantine, sunt următoarele :
1) desvoltarea. elementului miraculos,

2) introducerca

cle-

mentului creştin. Minunăţiile, pe cari le vede Alexandru în
pustiurile răsăritului, în redacţiunea A, cum și în traduce:
rea lui lulius Valerius, sunt povestite in 2 scrisori, pe cari
Alexandru le trimete mamei sale şi dascălului său Aristotel.
Aceste 2 scrisori sunt despărțite una de alta şi aşezate:
1-a după căsătoria lui Alexandru cu Roxandra fica lui Darie
(cartea

Îl cap.27), a 2-a după bătălia lui Alexandru cu Por

(cartea III, cap. vi. B şi-a îmbogăţit povestirile fabuloase cu o nouă scrisoare către Olimbiada şi Aristotel
(cartea II, cap. XXIII). Această scrisoare a fost păstrată şi
în C, restul însă a fost adunat întrun fot întreg, sporit în
mod considerabil cu episoade noi şi intercalat în cartea ]I,
după căsătoria lui Alexandru cu Roxanda. Toată această

parte este expusă în C, nu în formă efistolară, ci în formă

narativă. Elementul miraculos este introdus în C şi la sfârşitul romanului. La moartea lui Alexandru Ducipal începe
a lăcrămă apoi se năpusteşte asupra otrăvitorului şi-l sfâşie
(III, 33). In cartea Ill-a a versiunei A şi B şi a cod. Valerius, după descrierea călătoriei lui Alexandru la Brahmani,

-
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s'a intercalat cartea lui Palladius: [legi zâv 1îjs 'Ivciaş E0vâv

od zv Bpoypdww (VII—XVIj; în C, cartea lui Palladius a
fost contopilă cu datele primordiale ale romanului şi expusă
în' cartea II, 33, la un loc cu celealte elemente mitice.
O altă

notă,

care

deosibeşte

versiunea

C de

celelalte,

este coloritul creştin, pe care-l căpătă personalitatea lui
Alexandru în versiunea C. In gura eroului macedonean
sunt puse adesea cugetări biblice, şi într'un rând, în Siria

e cuprins de atâta admiraţie pentru, religia creştină, în cât
mai târziu aruncă în foc idolii şi mărturiseşte credința. in
tr'un Singur Dumnezeu.
Romanul

sârbesc şi redacțiunea

C.. Aceleaşi

note,

cari deosibeşte redacţiunea C de celelalte redacţiuni bizantine, se regăsesc şi în Alexandria

din urmă se deosibeşte
Pseudo-Callisthenes C.

insă

„În linii generale, romanul

în

sârbească;

multe

dar. aceasta

alte

privințe . de

sârbesc concordă

cu redacţiu-

nea C până la capitolul 27 din cartea I. In redacţiunea C
urmează

apoi o interpolare din textul B, interpolare care e

desvoltată in capitolele 28—5

(cartea 1), şi care nu.se află

în redacţiunea sârbească. In C expediţia lui Alexandru în
Erusalim şi Egipt e despărțită de expediţia lui Alexandru
înpotriva lui Darie; pe când în romanul sârbesc aceste epi:
soade stau în strânsă colisiune. In geisere, datele redacţiunei bizantine corespund cu datele Alexandriei sârbeşti, dacă
cele dintâiu sunt aşezate în următoarea grupare: 41, Il9
(Şi 17),

13—15,

11, 16, 20—21.

In romanul

sârbesc, aceste

episoade sunt apoi amplificate cu meditații şi citaţii biblice.
După

ce Alexandru

a invins pe Darie, a cucerit Persia,

şi s'a căsătorit cu Roxana (în redacţiunea
xandra) porneşte mai
pustii unde dă peste
Aceste episoade in
plificate şi expuse în
şi furnicile uriaşe, un

sârbească Ro-

departe şi răzbate în nişte meleaguri
cele mai iîndrăsneţe creaţiuni mitice.
redacţiunea sârbească sunt mai simurmătoarea ordine: femeile păroase
râu lat, poporul piticilor şi sta-

tua lui Sanhos (in redacţ. biz. Sosonhos),

sălbatecii, sta-
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tua lui Heracles şi a Semiramidei, oamenii cu 6: mâini
și 6 picioare, capcânii, 'racii uriaşi, oamenii lui Heracles,
Adam şi Eva, Gimnosofiştii, raiul, ezerul în care învie peştele, peştera cu petre preţioase, peştele cu solzii de aur,
Ipolinii, biserica soarelui, oamenii cu un ochiu, cu o mână,
cu un picior şi cu coadă de oae. Cartea III din PseudoCallisthenes C cuprinde expediţia
lui Alexandru împotriva
lui Por,in contra Candachiei şi în contra Amazoanelor.. Toate
aceste episoade se regăsesc şi în textul sârbesc; insă in
Alexandria sârbească se povesteşte mai intâiu expediţia
lui Alexandru în contra Amazoanelor şi apoi călătoria la
Cleofila. In cap. 17 şi 27—29 ale redacţiunei C urmează
iarăşi interpolări, cari nu se află in redacţiunea sârbească (1).
In redacţiunea sârbească a fost introdus profetul Eremia,
care cădelniţează pe Alexandru la Erusalim, -il sfătueşte
mai târziu să se ducă

singur.în

solie la Darie, şi care in

cele din urmă se arată în vis eroului prevestindu-i moartea.
Redacţiunea sârbească a mai introdus spre sfârşit câteva
episoade, cari scot în relief bunătatea şi
Alexandria

românească

şi

dărnicia

Alixandria

eroului.

sârbească.

Redacţiunea românească concordă cu redacţiunea sârbească
şi in ce priveşte orânduirea episoadelor, şi în ce priveşte
“cuprinsul lor. Deosebirile intre ambele redacţiuni sunt mici
şi puţin insemnate.

Le notăm

totuşi,

pe cât se poate, mai

detaliat.
Astfel, în cartea [, lipseşte din redacţiunea românească introducerea cu care începe romanul sârbesc (cap.!); în schimb
redacţiunea românească dă textul scrisorii, pe care cei trei
crai au trimes:o lui Darie impărat, scrisoare care nu se
află in textul lui Novacovici. In redacţiunea sârbească, ca
şi în redacţiunea neo-greacă, Methoni şi Sciti, din redacțiunile bizantine (cf. Muller cap. XXIII), au fost înlocuiţi
(1) Cf „MWVesselofsky rezumat de Jagiă în: Archiv făr slavische PhiIologieX, p.236,
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prin Cumani şi acest fapt a îngăduit lui “Novacovici să
localizeze prototipul” romanului sârbesc în veacul XIII ; în
redacţiunile româneşti, Cumaânii la rândul lor au fost înlocuiţi prin Zătari. Episodul Troii, în partea sa finală, e mai
desvoltat la Novacovici,

xandria noastră,
dela

„Râm“,

lipsesc

decât în textele noastre. Din Ale-

incidentele

cu

cartea

filosofului

în care Alexandru citeşte povestea Troi,

cu

călătoria lui Alexandru la mormintele străvechilor eroi, po
cari le cadelnițează, proslăvind memoria lor ; lipseşte 'incidentul cu filosoful Menandru

(in alte ms.

Aristoclis)

care

căutând să linguşească pe Alexandru se oferă să proslăvească pe Alexandru, precum Omir a căutat pe „impăraţi
Frigiei“ şi căruia Alexandru îi dă un răspuns foarte înţelept. Din redacţiunea românească lipseşte insă cap., notat
de Novacovici cu 25, în care se povesteşte
cum Alexandru
se întoarce din Asia în Macedonia,

cum

îi es

inainte

la

râul „Scamandruş“ maica-sa Olimbiada şi „dascălul său“
Aristotel, cum după 3 luni Alexandru pleacă iarăşi din
„Filipus cetate“ spre răsărit.
Cartea II. Călătoria lui Alexandru prin pustie corespunde
în ambele redacţiuni până la episodul cu curţile lui Eraclie. In
redacţiunea sârbească urmează apoi următoarele episoade:
I) oamenii

cu 6 mâini şi 6

picioare,

2) căpcânii,

3) racii

uriaşi. În redacţiunea românească aceste episoade sunt puse
mai târziu după eşirea lui Alexandru din ţara oamenilor
lui Eraclie, înainte de Adam şi Eva. Episodul Nagomudrilor e expus cu oarecari mici deosebiri in „ambele redacţiuni.
In redacţiunea sârbească Alexandru află genealogia Nagomudrilor dela filosofii, luaţi din ţara lui Araclie împărat
şi a Semiramidei, în drumul spre Macaron (24); in romanul
nostru Alexandru,
află povestea şi genealogia Negomudrilor, mai târziu dela chiar. Evant impăratul lor. In Alexandria românească,

convorbirea

lui Alexandru

cu Evant îm-

părat e întreruptă, când, Alexandru află dela acesta, că
femeile lor locuesc într'un alt ostrov. Impins de curiositate,

.
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Alexandru

se duse să vadă

ostrovul femeilor, fără insă să

pătrundă în cetatea lor. La intoarcere, Alexandru „zideşte“
pe drum „un stâlp“, pe care pune inscripţia că până acolo
a sosit, că a vorbit cu Evant împărat, că Dumnezeii elineşti sunt chemaţi

Savaoth în Tartar. După

de Dumnezeu

aceasta, Alexandru se intoarce iarăși la Evant împărat
pentru a reluă convorbirea întreruptă. In manuscriptele
noastre, convorbirea lui Alexandru cu Evant nu e între:
ruptă la mijloc; călătoria la ostrovul „imuerilor“ o face
Alexandru după ce a isprăvit convorbirea cu Evant.
Din redacţiunea sârbească, lipsesc insă câtevă incidente,
cari se regăsesc

insă

în

toate

noastre.

manuscriptele

În

Alexandria noastră se povesteşte astfel că, Alexandru venind în ostrovul Macaron, se întâlneşte cu un om gol, pe
care il salută cu cuvintele anpa 'resk apare (pace ție frate),
iar acela îi răspunde e tacita paacer (pentru toate.bucu-

rie). Alexandru, voind să mai „grăească“ cu el, acesta îl
indreptă la Evant împărat. (Vezi cap. XLII).
Lui Evant împărat Alexandru îi aduce în dar pâine, vin
şi galbeni. Evant nu primeşte darul „Nu e dat nouă să
mâncăm

ceeace e dat vouă“.

Apoi,

deşertând

„clondirul“

de vin şi umplându-l cu apă, îl dete lui Alexandru, explicându-i că cel ce bea din apa aceea va intineri „ca de go ani“.

“ Alexandru iea „clondirul“ şi îl dă în păstrarea unui „aprod“

socotind să se folosească de el, când va imbătrâni (cap. XLII).
In cap. 29 din Novacovici Peştera întunecoasă (în redacţ.
sârbească țara întunerecului) lipseşte încheerea, care se află

în textele noestre şi care dă o formă mai plină acestui
episod. Romanul nostru povesteşte că Alexandru, eşind din
peşteră, porunceşte soldaţilor să impartă tot ceeace au
găsit intre ei frăţeşte. Şi cum ceeace găsise în peşteră eră
numai aur şi pietre preţioase, „cei ce nu scosese nimic
căitu-s'au, iar cei ce scosese

mult

încă s'au

căit, că împăr-

țiră cu cei ce nu scosese nimic.
Din Alexandria noastră lipseşte in schimb inceputul cap.
30 din textul lui Nov. în care se povesteste cum Alexandru
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intâlneşte 2 păsări cu figuri de om, care-i atrag atenţia să
se întoarcă înapoi, că-l aşteaptă impărăţia lui Por.
* Cartea III corespunde în amândouă redacţiunile până la
episodul Amazoanelor (cap. 6 Novacovici). Aci redacţiunea sârbească e ceva mai prescurtată decât textele noastre. Romanul nostru începe după câtevă consideraţitini asupra Amazoanelor, cu o scrisoare a lui Alexandru către
împărăteasa Amazoanelor 7a/istrada (în textul publ. de
Novacovici împărăteasa Amazoanelor se numește C/iterva
sau Pliferva ; în Jagic: Talistrida), cerându-i haraciu şi oaste
pe an. Talistrada răspunde povestindu-i viaţa lor răsboinică
şi invitândui la luptă „sub podogorii“. Alexandru ii trimete
atunci o nouă scrisoare amenințătoare. Toate aceste 3 serisori lipsesc din textul lui Novacovici care nu cunoaşte decât răspunsul Talistradei (Clitervei) la scrisoarea lui Alexandru la care mai adaogă o nouă scrisoare necunoscută
în romanul nostru şi în care scrisoare Alexandru spune T.
că ii trimete chipul lui zugrăvit ca să domnească în locul
său şi îi cere ajutor de oaste de oarece voeşte să plece
contra lui Evimitrie (Cap. 8 Novacovici) e ceva mai desvoltat in redacţiunea sârbească de oarece se povesteşte
lupta cu Evimitrie, cum Selevchie a inconjurat pe Evimitrie l-a prins viu şi l-a dus inaintea lui Alexandru care a
poruncit să i se tae capul. Episodul limbilor păgâne se
terminăîn redacţiunea românească cu câtevă prevestiri
asupra vremei de apoi asupra lui Antehrist ş. «. Aceste
prevestiri lipsesc din romanul sârbesc.
La coborârea lui Alexandru în iad, în textul nostru se
povesteşte că Alexandru întâlneşte mai întâiu doi draci,
ducând un strugure intr'o prăjină şi mai târziu alţi doi,
„ ducând:o nucă intr'o prăjină. Acest incident lipseşte din
textul lui Novacovici (cf. cap. 12).
|
Din textul românesc, lipseşte apoi cap. notat de Novacovici cu 19, capitol, in care se povesteşte starea sufletească a lui Alexandru, după ce i s'a arătat in vis proorocul Ieremia, prevestindu-i sfârşitul apropiat. Din textul lui
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Novacovici lipsesc 2 episoade, cari se găsesc in redacţiunea
noastră:

1) calicul dăruit de Alexandru

cu o cetate, 2)tâl-

harul, care de şi înfruntă pe Alexandru, e făcut totuşi căpitan (cap LĂVII, LAVIII).
Scrisoarea Minervei către fii săi e pusă în redacţ. sârbească imediat după sosirea Olimbiadei (v. cap. 27); pe
când in redacț. noastră e pusă mai târziu, după dăruirea
şi concediarea

„voivozilor“

(v. cap. LĂXĂIV). Din Alexan-

dria noastră lipseşte cap. 28 al textului lui Novacovici capitol in care se povesteşte cum Vreonuș, — fiind certat
aspru de Alexandru, pentru că a spart un pahar preţios,
pe care Alexandru il dăduse ca să-l transmită Rosandei—
se mânie şi se hotărăşte să otrăvească pe Alexandru (1).
Une-ori Alexandria noastră, indepărtându se de textul
lui Novacovici, se apropie de redacţiunea neogreacă; d. ex:
episodul Amazoanelor, incidentele din episodul Nagomudrilor. Aceasta nu trebue să se facă a crede că redacţ.
românească s'a incrucişat cu cea ncogreacă. Nu avem nici
un indiciu în această privinţă (2). Dinpotrivă incidertul
întâlnirei lui Alexandru -cu un om gol în ostrovul Maca::
ronului a fost luat fără îndoială dintr'un original slavon,
precum arată formulele de salutaţie: atipa Test BpATe; 1 O
pack păAccTn. Incidentul acesta se regăseşte şi în textul
slavonese publicat de Jagit (Starine III, 282). Episodul
Amazoanelor în Jagit (p. 296—7) este şi el mai apropiat
de redacţ. românească şi neogreacă decât de red. publicată
de Novacovici pe care noi am luat-o ca bază a comparației. Deosebirile, cari se află acum între redacţ. românească

şi între

textul lui

se afle în originalul

Novacovici

au

trebuit,

sârb care se află la baza

dar,

să

traducerii

româneşti.
(1) Compararea Alexandriei sârbești cu red. noastră, comparare
rezumată aci, s'a făcut în colaborare cu d-nul T. L. Duma.
(2) După cercetările lui Sobolevsky redacţiunea neogreacă
ar fi o
traducere după red. sârbească.

|

IY.

RĂSPÂNDIREA
- Tiparul

a

ALIXĂNDRIEI

PRIN TIPAR.

venit la.noi — din Veneţia (1), după

căderea

ţărilor slave sub Turci
— încă dela începutul veacului XVI
(1508); dar cărţi poporane nu s'au tipărit decât abia în
veacul al XVIll-lea, către sfârşitul domniei lui Brâncoveanu. Evea şi firesc să fie aşă. Acei cari ne-au adus
tiparul erau călugări pribegiţi de peste Dunăre, unde,
prin sfărâmarea statelor creştine şi intinderea crescândă
a puterii turceşti, viața culturală eră din ce în ce mai
înăbuşită. Ce altă răsplată pentru adăpostul aflat în chiliile
mânăstirilor noastre şi ce alt prinos puteau închină ei
Domnului decât să pună sub teascul tiparului Şi să scoată
corect şi curat, în sute de exemplare, cărţile trebuitoare
serviciului divin, cari se copiau cu migăleală de călugării
noştrii ? Apoi în viața — destul de sbuciumată şi la
noi—aceste

începuturi

de

activitate

tipografică

sunt necon-

tenit întrerupte. Un fir continuu în lucrul tipografiei nu
aflăm — exceptând pe Coressi — decât în domniile lungi
ale lui Matei Basarab şi Vasile Lupu; dar atunci se începe, mai ales în Ţara-Românească, tipărirea sistematică
a cărţilor bisericeşti în limba slavonă, tipărire care se impuneă cu atât mai mult cu cât necunoaşterea limbei slavone
— limba bisericii— la clerul nostru deveneă din ce în ce
mai simțită. Trei tipografii lucrau în Ţara Românească
(1) Cf. N. Hodoş In Convorbiri Literare, 1902 p.1, osr;N. Iorga în
Istoria îiteraturii religioase, p. 48; |. Bianu Din cărțile vechi în Prinos lui D. A. Sturdza, p. 1735-6.
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pentru tipărirea cărţilor bisericești, care din gândul pios
al Domnului şi Mitropolitului se impărţeau în dar, nu numai bisericilor şi mânăstirilor din ţară, ci vecinilor Slavi
de peste Dunăre „neamuri înrudite cu noi după credință
şi având acelaşi vestit dialect .slovenesc ca limbă“,
Pe vremea lui Brâncoveanu insă, mânăstirile și bisericile
fuseseră înzestrate cu cărţile trebuincioase, şi totuşi 5 .tipografii lucrau neîntrerupt şi pe întrecute la publicarea
cărţilor. Din teascurile lor eşeau cărţi nu numai pentru
noi, dar şi pentru Slavii şi Grecii din peninsula balcanică; ba darurile tiparului

lui

parte in răsărit până la Arabii

Brâncoveanu

din

Siria

mergeau

de-

şi la Ivirii din

munţii Georgiei ai regelui Wakhtang al IV-lea (1). Nu e întru nimic de mirat, că, in asemenea împrejurări,
s'au strecu.
rat sub tipar şi câtevă cărţi, cu cuprins poporan. Întâia
„Floarea

Darurilor“,

adusă de „Paharnicul

Săra.hini sinii

Dohtori Critenul“, dintr'o mânăstire a Sf. munte Athos şi
tradusă în româneşte de Filofther Sfintagoreţul, s'a tipărit
la Snagov, în anul 1770 de „smeritul ieromonah Anthim
Ivireanul“ (2). A doua, „Pilde Filosofeşti“, veneă dintr'un
isvor occidental ; o tradusese din |. franceză în |. italiană

secretarul de limbi occidentale al lui Brâncoveanu Del
Chiaro ; din limba italiană fusese tradusă in greaca mo:
dernă de I. Abramiu, Predicatorul Curţei, iar din Greaca
modernă fusese prefăcută în |. română de Mitropolitul Antim care o şi pune sub tipar în 1713 cu cheltueala lui
„Manul al lui Apostoli''(3). A treia carte poporană, tipărită
cu un an înainte de incheerea domniilor pământene, e tocmai
Alexandria (3). Din nefericire insă nu s'a găsit până acuma
nici un exemplar din această carte, ca să vedem de cine
(1) 1. Bianu: Din cărțile vechi in Prinos lui D. A. Sturdză p. 190,
192, cf. Bianu şi Hodoş, Bibliografia românească veche | p. 423, H12
539, 469, 543: 483.

(2) 1. Bianu şi Nerva Hodoş Bibliografia românească veche, |, p. 393
(3) Ibidem, p. 487.

8o

şi în ce împrejurări s'a tipărit. Tipărirea ei e insă în afară
de orice indoială. Del Chiaro în scrierea sa /sforia delle
moderne rivoluzioni della Valachia, apărută la -V eneţia în
1718, vorbind de cărţile tipărite sub domnia lui Brâncoveanu,

pomeneşte

la 1713

şi Alixăndria

„o sia

storia di

Alesandro il Macedono, stampata in lingua valaca: ma
detta storia € veramente curiosa per le molte favole che
in essa vedonsi framischiate“ (1).
După Brâncoveanu activitatea tipografică, lâncezită, se
desfăşură aproape numai pe lângă mitropeliile din laşi şi
Bucureşti şi pe lângă scaunul eparhial din Rămnic. In veacul
XVIil-lea se petrece insă o mare transformare în vieața
noastră religioasă. Printr'un proces, pe care nu-l putem
urmări aci, în mănăstirile şi bisericile noastre limba slavonă e înlocuită prin limba română. In chip firesc tipogra:
fiile din veacul XVIII urmau să fie prinse în tipărirea
noului material de cărţi româneşti, necesare serviciului divin.
Tarziu, către sfârşitul veacului al XVIII-lea, se tipăresc
din nou la noi cărţi poporane; de rândul acesta însă în:
Ardeal. În imprejurări deosebite—unirea cu biserica catolică — se ridică acolo, din mijlocul poporului, o seamă de
cărturari, cari, încălziţi de strălucirea originei

romane,

se

„ străduesc să răspândească lumina culturii în straturile adânci
„ale poporului. In acest scop ei se silesc să întemeeze şcoli
"în satele româneşti şi,- pentru ca să deştepte gustul cetitului
in popor, publicară cărţi folositoare pe înţelesul lui. Şincai
tipăreşte la Buda un' Călindar, Doctorul Molnar, tipăreşte
cărți de economie rurală, (Stupăritul, cultura pomilor) şi
amândoi impreună concepe planul unui ziar pentru săteni;
în Banat Tichindeal se stradueşte să:-ridice nivelul cultural
al preoţilor dela sate, un intreg curent, care cluminează mai
târziu în lucrările lui Ion Barac, Vasile Aaron şi Budai

Deleanu.

|

E

.

- (0) L. Bianu şi Nerva Hodoş. Bibliografia românească veche |, p.
486-7

No. 163.
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In această atmosferă culturală, vechile
literatură

poporană,

cari

circulau

manuscripte

de

cărturarii -mă-

printre

runţi, sunt puse iarăşi sub teascul tiparului. Cel dintâiu
din aceste manuscripte e Alexandria. Translatorul Dimitrie
lercovici o tipărește în 179.4, în tipografia lui Petru Bart,
din Sibiiu cu „indemnaria şi cheltuiala dumnealui Kir Symeon Pant€ din Selcioa de sus“, Cartea, un volum in 8 de
214 p. poartă titlul: „Istorila a Alexandrului celui. Mare
din Machedonita şi a "Tar Darie din Persida împăraţilor“. Cartea începe cu o “prefaţă, care caracterizează epoca aceasta.

de frământări culturale. Se pomeneşte mai întâiu stăruinţele
pentru întemeerea şcolilor româneşti ale „Craiului Iosif“, ale
„Excelenţii Sale Grof Gheorghie Banfi, gubernatoruli ali
tări Ardelulur“, ale „preosfinţitului Domni

Gherasimii Ada-

movici, Episcopulii pravoslavnicii al Ardelului“. Se vorbeşte
despre „Domnulii Dimitrie Estatovici si D. Şincai, orânduiţi
preste aceste şcoale Directori“, de „D. Molnar Doftorulii“,
„care multe cărți rumăneşti cu vătămare sănătăţii şi scurtar€

vieţii sale, pentru trâba copiilorii celorit româneşti au făcutii“. Insă adaugă cu indignare translatorul „până acum pre
puțină mărturie au dat neamul românescii de învăţătura
sa“ şi se mulţumeşte să dormiteze ca „viermele în putregalul

'său“(1). Cartea se închee cu „Arătări de vreo câtevă doftorik

şi meşteşuguri“ : „Pentru tuse: Ya tapa şi o coace în foc :
şi iţi unge tălpile pitoarelor cu dânsa... De va mâncă calul,
vreo penă şi tuşăşte: Ya bătuca, adecă pipota dela o găină
şi o dă calului săo mănâ[nce că-r trece“, etc. etc. In cap. III
al acestei lucrări am arătat filiaţiunea textului, pe care ni-l
înfăţişează această tipăritură din 1794, cual celorlalte. manuscripte cunoscute.. Alexandria, tipărită de.D. lercovici,
se apropie mai mult de familia As din care face parte şi
Cod. 'Neag., având câtevă omisiuni

comune

cu Cod. Neag.

(arcaşul indian), precum şi câtevă omisiuni proprii (episodul.
Ipsolinilor, episodul cu Eva, cetatea Tripolis). Din prototipul

"(0 V. şi L. Bianu și Nerva Hodoș op. zit. II p. 262 și urm,
Alexandria în lileratura românească.—N.

Cartojan,

6
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pierdut al primei traduceri, s'au păstrat numeroase urme
ale

originalului slav, precum şi forma arhaică a limbii. Ale.
xandru, ajungând în ţara „Nagomudrilor“,
spune unui ostrovean—cuvinte cari! par cititorilor de azi că sunt din limba

lui Evant Impărat — pîirăte-va brate adică“, explică

tex-

tul, „pace ţie frate“; iar acela îi răspunde, „obscvon radost
i,
adecă pentru toate bucuriile“. In afară de aceste 2 fraze
slavoneşti s'au 'mai păstrat răsleţite în text, din traduc
erea

primitivă, încă numeroase alte cuvinte, dintre cari
unele
deşteaptă în cititori. o noţiune cu totul diferită de
aceea pe

care au avut-o la inceput; iar altele nu mai trezesc nici
o

noţiune. Astfel sunt: si/ă (putere), ciudă (minune),
voinic
(soldat), tâmpene (tobă), galic (corabie), far;j, (cal),
fisconiz,
Stratocaniil (struţ), socaci (bucătar). Construcţia frazei
poartă
şi ea adesea tiparul arhaic: „Eu Talistrada impărătesa
scriu
da marele Alexandru impăratit“, „iar dunevoastră
de m'aţi

urit, oi mă ucideţi“, „cum auziţi voi de noi,
„capul plecat
zu fae sabia niciodată“, ete,

"Doi ani după Alexandria din Sibiiu, apare o nouă
4/e-

xandrie dincolo de Prut, în târguşorul Movilă
u, în tipografia protopopului :,Mihailă Strelbiţkir“. O
carte româ-

nească, cu cuprins poporan, tipărită în Rusia, de un proto
pop

strein, nu e un fapt atât de Surprinzător, pe cât
s'ar păreă

la prima vedere. Mihail Strelbiţkiy, de origine Polon
(1), se

pripăşise pe lângă Mitropolia Moldovei incă
din 1756 (2),
“sub păstoria Mitropolitului Iacov. Indemânatec
în meşteşugul tiparului, el dăduse la lumină, în decurs
de vre-o
35 de ani, o sumedenie de cărţi bisericeşti.
Aci se află
el în 1788, când armatele ruseşti ocupară
principatele

române, Potemkin fu numit guvernator

al lor, iar în locul

Mitropolitului român Leon. fu numit: Mitropolitul
rus Am-

: (1) Em. Picot. Nofice dibliographique sur le protop
o pe Alihail Strelbickij
Sraveur el imprinteur ă lassi, â Mogilev de
Podolie et â Dubossar.— Pazis. 1903. (Afemoires orienl

aux. Congrts de 1905) p. 3 (339). Despre
Strelbițkil v. şi N. Iorga : Istoria literaturii rom.
în sec.al XVIII, IL p. 382-3.
(2) Î. Bianu şi Nerva Hodoș, Bibliografia român
ească veche, ll, p. 137.
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brosie de Ecaterinoslav (1). In aceste împrejurări, Mihail Strelbiţki, care adusese armatelor rusești insemnate servicii de

spionagiu pe timpul campaniei, funcţionează mai departe ca

Protoiereu. După 2 ani insă armatele rusești părăsesc principatele şi impreună cu ele pleacă peste Nistru şi Strebliţhir,
care probabil se vedeă compromis. El se opreşte' mai întâiu în Dubăsari, dar peste'2 ani se urcă în sus, pe malul
Nistrului, statornicindu-se în târguşorul Movilău. Aci în pribegia sa el se ocupă cu tipografia şi trimiteă din când in
când foştilor 'săi enoriaşi câte o carte. In ultimul timp, pe
care la petrecut în Moldova, el va fi dat undeva peste
Alexandria din Sibiu a lui Petru Bart, și în 1796 (2) o şi
pune sub teascul tiparului, cu titlul: /sforiia a Alexandru
dei celui Mare dinit Machedoniia şi a lui Darie dinii Persida a impăratilorii. Cum se şi cuveneă pentru o astfel de
carte tipografulîi închinăşi versuri:
„dAclastă

istorie

Ce-i numită Alixăndrie
Pentru ,Alexandru impărată

Celui mare minunata

Cu fruz.uscţe luminată.

La sfârşit tipograful a înlocuit. „Arătările de vreo câteva

doftoriişi meşteşuguri“ prin „Semne arătate inaintea morţii“!

“Tipăritura lui Strelbiţkii reproduce cuvânt de cuvânt
textul din. 1794. În 1810 apare':o nouă: ediţie a Alexan-

driei: „Istoriia lui Alexand[ru]

Parită la anul 1810“. De

acum a' doa

oară

(sic) y

acum înainte ediţiile se succed:

lanţ.. Din primele 6 decenii ale veacului trecut mai cunoaştem în afară de cele 3 amintite mai sus următoarele
tipărituri, cari toate reproduc ediţia din 1794:
Istorita lu! Alexandru acum a doua oară (sic) typărilă la anul
1824.
torita lui Alexandru acum a îrela oară lypărilă la anul 1833.
(1) N. lorga Istoria bisericii româneşti şi a vieții religioasea Românilor, Ul p. 194.
(2) I. Bianu şi Nerva Hodoş op. cit. p. 387.

8;
Islorila lui Alexandru acum a palru oare iypărită Ia anul 18g2.
Istoria lut Alexandru acum a cinc€ oară tipărită la anul 1837.
Istorta

lui Alecsandru

acu

a şașea

oară

tipărită 1836

Bucureşti

(tipografia I. Romanov).
Istoria lu! Alexandru HMachedon acum a seaplea oară tipărită 1857
Bucureşti (tipografia

Romanov).

„Jstoriia lu! Alexandru cel mare 7862.
Alisandria sau Istoria lui Alisandru Pacedonu, laşi 1868 (Tipografia „Buciumului. Românii“) cu ilustraţiuni şi cu note ca de ex. despre
castori (p. 75).

Ediţia din 1824 în loc de „Arătări de vreo câteva doftorii şi meşteşuguri“ sau de „Semne arătate înaintea morţii“ a adăogat la sfârşit: „Vrednuică de însemnare întântplare a patru corăbieri ruseşti carii a fost strâmloraţi de
iarnă în ostrovul Spitbere la anul 1743 şi până la scăParca lor au locuit acolo între sălbatece, şasă ani şi trei
luni“. Se pare că această poveste—un fel de Robinson
Crusoe — a plăcut foarte mult, de oarece ea a fost repro:
dusă în toate ediţiile posterioare ale Alexandriei (excep:
tând ediţia din 1868). Numărul edițiilor a mers de sigur
crescând în a 2-a jumătate a sec. XIX; dar nu le putem
urmări de oarece în Bibl. Acad. Rom. nu se mai găsesc,
după ediţia din 1862, decât trei: 2 tipărite la Bucureşti în
1891 şi 1894 o a treia în Craiova la 1893. In anul trecut
2 case de editură: Alcalay în „Biblioteca pentru toţi“ şi
Casa Şcoalelor în „Biblioteca pentru popor“ şi-au luat sarcina de a răspândi la sate în ediţii noi şi îngrijite vechea
carte de literatură populară.

V.
ALEXANDRIA

ÎN SCRIERILE CĂRTURARILOR
LITERATURA POPULARĂ.

ȘI ÎN

In întregul său, romanul lui Alexandru e alcătuit din 2
straturi. Unul e luat din cărţile cărturarilor: amintiri palide
despre fapte petrecute în locuri şi vremuri deosebite, pline
însă de anacronisme. Astfel Alexandru atacă „Anfina cetate“ (Atena) cu Tătaru şi o bate cu funurile. La Râm
(Roma) întră în biserica pe care o zidise Sabe/a sora lui
Solomon şi citeşte acolo cartea :lui Danii/ proorocul. La
Erusalim /cremia îl cădelniţează cu cădelniţe de aur etc.
Al doilea strat e luat din lumea fantastică şi superstiţioasă
a basmelor şi tradiţiilor populare. Alexandru află în pustiuri
ronştri cu 2 capete, unul de om şi altul câine, isvoare cu
apă vie, raci uriaşi, cari mâncau

caii etc.

.

Această caracteristică structură a contribuit la marea
răspândire a cărţii pe de-o parte în lumea cărturarilor, pe
de altă parte în masele adânci ale poporului. N'ar fi lipsită de interes o cercetare asupra cărţilor, cari au circulat
în vechea noastră literatură şi cari au împrumutat elemente
din Alixăndrie. O asemenea cercetare însă ar trebui să fie
pregătită prin o serie de studii aparte asupra acestor cărţi,
asupra legăturilor lor cu literaturile streine din cari ne-au
venit şi: cu diferitele redacţiuni ale romanului, din cari şi-au
luat materialul. Ne mărginim însă să amintim aci câteva

din aceste carți în cari găsim urme din Alixandria.

Dintre cărţile produse pe pământul nostru. „/uvăfăturile
lui Neagoe către fiul său Teodosie“ au cuprins în text, cu-
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vânt de cuvânt, un mic fragment din Alexandrie (1). Nicolae

Costin apoi în Ceasoriticul Domnilor
— prelucrat după „Zlorologium principiumi“ al lui Guevara (2), un călugăr spa:
niol dela curtea lui Carol Quintul—are un întreg capitol:
„Voroava a prea îinţeleptului Garamantilor [Brahmanilor)

cătră marele

Alexandru,

în care

dovedeşte,

că

mai

mult

pot cei, cari! cu măsură socotesc
de sine şi moştenesc puţine, decât Alexandru, care moşteneşte multe şi cu mândrie
socotind de sine; şi că pre mare nebunie easte a'ş vrea
a stăpâni lung şi lat, care are scurtă căruță a vieţii sale“ (3).
Sămburele acestei „voroave“ trebue căutat în redăcţiunile
apusene ale romanului. O altă carte, care u imprumutat
„material din Alixăndrie, e Viața Sfântului Macarie Râmlcanul, (4) o legendă monahală din veacul al XI, care
pentru caracterul ei naiv superstiţios şi fantastic a fost
„pusă la index de marii Patriarhi ui răsăritului, dar care
pătrunzând la noi prin literatura slavă, s'a furişat totuşi până

şi în Vieţile Sfintilor a marelui Mitropolit moldovean Do: softeiu. (f.78 v.) Prima partea acestei legende

călătoria,

fă-

cută spre raiu de 3 călugări, cari pornind dintr'o mănăstire,
ajungîn cele din urmă la Sf. Macarie, e identică cu călătoria lui Alexandru la raiu; ba într'un loc se pomenește şi
stâlpul, despre care se spune în Alixăndrie, că l-ar fi ridicat
Machedon în preajma raiului „după ce au gonit pe Darie
împăratu al Persilor“. Cat de mult a intrat insă Alixăndria
în sufletul cărturarilor se vede în faptul că ea a impru"mutat maetrial până şi pentru predici de pe amvon. Astfel
Q „Cazanie la îngropăciunea oamenilor morți“ se mântue
cu cuvântul de amărăciune pentru deşărtăciunile lumei, pe
(1) Cf. D. Russo:
lui Neagoe

Convorbiri Literare an. XLII p.77 V. Învățăturile

ed, N, Iorga (1909) p. 243.

(2) N. Iorga Istoria literaturii române în sec. al VIII-lea p. 65.

:

(3) Publicat de Gaster în Literatura Zobulară română p. 5539.
(4) Publicată de M. Gaster în Revista pentru Îst. Arch. şi Fil. vol.
V (1883) p. 92 si urm.
"
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care la
ţii (1).

Alexandrie

il 'rosteşte

Macedon
|

în

ceasul mor

Această deasă întrebuințare a Alexandriei în scrierile
cărturarilor se datoreşte în parte şi faptului, că romanul
a fost multă vreme socotit drept istoria veridică a vieţii
lui Alexandru. Numai astfel ne putâm' explică pătruriderea
romanului în /ronografe, acele repertorii de istorie univer-

sală, cari povesteau

toate câte s'au întâmplat

în largul

lumii, dela Adam şi Eva până în vremurile autorului. Hronografele

noastre (2) cuprind, între altele şi un capitol „des-

pre impărăţita lui Alexandru Macedon“, care, fiindcăe scris
pre scurt şi pre puţin numai căt să hie în răndu“, a luat
din Alexandrie tocmai povestea cu Nehtinav „meşter de

vrăji şi cititor de stele“ şi, după ce povesteşte
omorit de un slujitor

al lui, ia

de

mărturie

că a fost
Alexandria

„precum scrie la poslaniia lui adecăla Alexandrie de toate
câte au făcut“. Dar Alexandria a dat material cărturarilor
nu numai pentru scrieri, ci ea a Servit ca isvor de inspirâţie şi pentru reprezentări plastice. La exposiţia din Sibiiu
a fost expusă o icoană profană din 1680—1]oo înfățișând
pe „Alexandru Marele Impărat Machidoneân, care, 'au bătut

pe groaznicul Poriu Indianul care cu D[u)mn[ejzeii Savaoit,
s'au înpotrivit, iară Alexandru 'cu siliiță l-au zdrobit“, Se
văd în eâ „popi dela Indixa“ , „lmpărăteasa lu Portu Cle-

temiştera“ , „Petrecerea lui Portu“, „Inpăratul la îngropă-

tune“, „Voivozi lui Alexandru: Potolomei, Filon, Vizântie;
Antioh“. Meşterul e '„mon[ahul] Ghiorghie“ care se iscă:
leşte şi latineşte Georgius Pater (3).
Impotrivă crezământului de câre se bucură între cărturari Alixăndria,

se ridică în veacul

NVII- lea,

cari moldoveni, cari învăţaseră cârte latinească

marii croni-

în şcolile

(2) As. io. 7or p. 99 v. din Biblioteca. Academiei Romăte.
(2) Ms. din Bi8/. Acad. Rom. No. 86 (p- 98) cf. No. 48 p. 70) ;
776 (p. 84); 266. 1. Bianu:

267, 314.

Cătălogul

manustriptelor,

| ,p.

11i, 186,

(3) N. lorga: Negoțul şi preşteigiirile în trecutul ronidniesc, p. 69.
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umaniste din Polonia. Ei vorbesc în cronici conaţionalilor
lor despre „Quint-Curtius“ istoricul de faptele lui Alesandru
Macedon, însă nu Alesăndrie mincinoasă care este pe limba
noastră plină de basne“(a), despre Plutarch „vestitii istoricii la
viaţa lui Alecsandru Macedon, carle au scrisii Alecsandria cea
adevărată; nu basne cum scrie o Alecsăndrie din grecie, ori
dintralte limbi, scoasă pe limba romnnească, f/ină de basne
şi scornituri“. (2)N. Costin pomeneşte şi el de „acea Alecsandrie mincinoasă, ce-i pe limba românească 4/izză de basne. (3)
Mai puternic se ridică însă în contra Alixăndriei marele
cărturar muntean, care-şi făcuse studiile în Italia, Stolnicul
Constantin

Cantacuzino

„o aflare“

zice el „de o mare gră-

madă de minciuni, precum vedem în cea Alexandri. ce-i
zic, cine o va fi făcut nu ştiu, şi într'alte cărțulii ce se
văd pe la unii şi pe la alţii aici în ţară, şi may multe în
Moldova, în care nu să coprind altele fâr de minciuni şi
basne, după care unblă norodul acesta rătăcindu-să şi cred
celea ce niciodată de crezut nu sănt, că nici aii fost ace-.:
lea. vreodată, nici pot fi, căte măcar acea Alexăndrie bălmăjaşte; şi asemenea ca aceia alte cărțulii (4).
Impotriva acestui amestec necerut al cronicarilor se ridică dascălii mărunți ai neamului. Un Ştefan dascălul din
mânăstirea Putnei, copiind pe la 1781 (v. ms. no. 1296cit. p. 36)
Alexandria spune că a copiat-o din hronograf „pre scurt Şi
pre puţăn, insă numai

ca să să ştii cum

că Yaste că-i ade-

văral pisaniia sa şi adevărat au făcut multe vitejii în toată
lume ; iară na cun zăc unit că sintii basnc, ci adevărat acela
că Yar zice şi faci minciuna lui bună şi pescaniile timpăraților şi al sfinților ce-lii invață Diiavolul fată-său“.
Cu puţin mai înainte (1764), un alt cărturar mărunt copiea
Cronica lui Stoica Ludescu, şi, inspirându- se din Alexandrie,
(1) M. Costin, Carfea pentru întâiul descălecat p. 16, Ediţia Cogalniceanu: (1872, tomul 1)
„(2) M. Costin Vietile Domnilor, p.285..
(3) Cartea pentru descălecat p. 35.
(4) Operile lui. Const. Cantacuzino editate de N. Iorga p, 67.
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adăoga la moartea lui Mihaiu Viteazu: - „Pentru aceasta
cade-să să blestemărn toţi creştinii pre camu ufuresc,
mai vârtos căci că sânt d'intr'acele limbi rele și păgâne
ce le-au închis Alex. Machidon între 2 munţi şi le-au încuiat. lar ei de-acolo au spart şi au eşit la lume, precum
mărturiseşte Letopiseţele lor(1).“
Mai interesantă este înrâurirea pe care a avut-o Alexandria în masele adânci ule poporului. Ceea ce a înlesnit
această înrâurire a fost tocmai elementul fantastic din Alexandrie.
Inainte dar de a urmări legendele, pe cari le-a rodit în
inchipuirea populară Alexandria, vom scoate puţin în reliet
elementul popular din țesătura romanului, şi, prin o indicare
a paralelor, pe care le găsim la poporul nostru, vom arătă
înrudirea lui cu literatura noastră populară.
In mai toate versiunile cunoscute ale romanului, Alexandru
e infăţișat ca fiu natural al lui Nethinav, impăratul Egiptului.
Că acest Nethinav e o slabă reminiscență din tradiţiile istorice ale Egiptului — e foarte probabil; dar fapt e, că în Alexandrie acest împărat al Egiptului a fost preformat, pe gustul
inchipuirii populare, intr'un mare vrăjitor, cititor de stele şi
ştiutor de planete. El topeşte ceara, o toarnă într'o cupă de
aur şi prevede năruirea împărăţii sale; opreşte pe loc nașterea lui Alexandru până ce.se „tocmesc“ pe cer zodii norocoase.

Alexandru

însuşi

învaţă dela

el „citirea stelelor,

cursul planetelor, starea crugului şi umbletul zodiilor. “Credințele în zodii şi prevederea viitorului după formele felurite pe cari le iea ceara topită, mai ales în noaptea de Sân
Vasii, sunt superstiții atât de înrădăcinate în poporul nostru,
incât cu toată osânda de pe vremuri a Pravilelor bisericeşti
(Pravila dela Govora, Sinopsis al Mitropolitului Iacov 1756),
ele dăinuesc totuşi până astăzi.
Un alt element cu caracter popular din Alexandrie e
Ducipal, calul lui Alexandru,

care, la

moartea

stăpânului

(1) Revista pentru Istorie Archeologie şi Filologie vol. XI, 1, p. 134—5.
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său, se năpusteşte asupra otrăvitorului, îi înfige cornul în
inimă şi-l fărâmă cu picioarele. Ducipal e frate cu calul
năsdrăvan

din basmele noastre, care se hrăneşte cu jăratec,

se
el
şi
ca

înalță cu Făt frumos în hăul văzduhului şi răzbate cu
pe tărâmul cellat. În câtevă basme (Țugulea de Ispirescu
Arap alb de Creangă)calul năsdrăvan e înfăţişat, la sfârşit,
răsbunător al stăpânului său, întocmai ca şi Ducipal.
Pătrunderea elementului popular în povestirea lui Alexandru Machedon se vădeşte însă mai intens după luptele
lui Alexandru cu Darie. Înainte de a se aruncă asupra împărăţiei lui Por împărat, Alexandru părăsește lumea mirului

(o?zowptvn a lui Herodot) şi răzbate în nişte pustietăţi, unde
dă peste cele mai ciudate plăsimuiri ale închipuirii populare :
furnici uriaşe ce mâncau oameni, monştri cu capul de om
şi trupul de cal, căpcânii, pitici de un, cot pe care-i băteau
până şi cocorii, oameni cu un ochiu, cu un picior şi cu o
mâvă, iezerul în care învie peştele uscat, isvorul cu apă vie
din ostrovul Nagomudrilor, şi în sfârşit intr'un ungher retras, grădinile raiului. Evident că aceste episoade au fost
introduse în Alexandrie din literatura populară. Ispolinii,
monştri cu capul de om şi trupul de cal, corespund satirilor
din vechile concepţii mitice ale poporului grec; iar pentru alte elemente ale acestui episod găsim paralele şi în
literatura noastră populară. Astfel apa vie e un incident
foarte obişnuit în toate basmele noastre. Făt frumos în tovărăşia calului său năsdrăvan o află peste 9 mări şi g țări,
între munţii cari se bat în capete, şi isbuteşte să o fure
la amiaz, când munţii se odihnesc o clipă. Intriin lasm
ardelean „Măr şi Păr“ (1) fântâna cu apă vie se află la picioarele unei zâne, încremenită în piatră de o &meoaică,
intocmai ca în Alexandrie, unde isvorul de apă vie se află
_sub picioarele lui Evant impărat. Monstrul jumătate om (corespunzător oamenilor cu itn ochiu; un picior şi o mână

din

Alexanarie),

(1) Pop Reteganul

propriu

basmelor

greceşti

Poveşti ardeleneşti IV p. 34.

şi albaneze,

9I

apare şi în basmele noastre; dar nu cu naivitatea unei
firi neisprăvite, cum e caracterizat în Alexandrie; ci.cu
şiretenia şi răutatea unei naturi demonice. Pitici de un cot,—

ba şi mai mici: cât bobul de neghi
— mişună
nă adesea în
basmele noastre; dar tocmai acestora inchipuirea populară
le-a dăruit atâta isteţime, că, în situaţii, de un comic exuberant, ei înfăptuesc isprăvi pe cari nu le pot implini nici
uriaşii (1). Raiul şi iadul sunt elemente furișate, din litera:
tura religioasă, în literatura populară. Tradițiile şi colindele noastre dau adeseori descrieri plastice despre aceste
locaşuri de răsplătire sau de osândă a vieţii pământeşti.
M. Gaster, menţionând în basmele şi credinţele poporului nostru câtevă elemente, asemănătoare cu cele. din Alexandrie (apa vie, credinţele in zodii, topirea cerii), înclină

a vedea aci înrâurirea literaturii scrise asupra literaturii
orale (2). Evident că acest punct de vedere e greșit. Elementele asemănătoare intre Alexandrie şi literatura populară, despre care a fost vorba până aci, fac parte din patrimoniul comun tuturor popoarelor, patrimoniu din care,
in vremuri şi locuri deosebite, şi-au imprumutat material
pentru plăsmuirile lor şi anonimul autor al romanului lui
Alexandru Machedon şi fantazia creatoare a poporului
nostru. Dar tocmai elementul popular, introdus în roman,
"a contribuit ca această operă, din lumea cărturarilor, să
pătrundă

adânc în popor.

Povestite in nopţile de iarnă, la şezători, episoadele Alexandriei s'au desfăcut unele de altele şi s'au împrăștiat
în literatura populară, cum se imprăştie boabele de mărgele dintr'un şirag rupt. Asemenea episoade, culese din
gura poporului, au fost publicate de curând în revista „Jon
Creangă (3) de către d-nii S. T. Kirileanu şi C. N. Mateescu. În aceste interesante legende surprindem chiar, cum
(1) O caracterizare documentată a acestor ființe
V. Şăineânu: Basmele române.
(2) Gaster: Literatura populară română p. 26,
(3) Anul II, No. 9. [il, No. 1.

supranaturale
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fantazia populară înfloreşte datele primordiale ale romanului. Astfel în legenda culeasă de d-l Mateescu, după ce
Alexandru e împedicat a intră la Raiu, ia drumul spre
lad. Ajungând aci, a spus ostaşilor să-l aştepte afară, şi
dacă n'o veni peste 3 zile,'să plece“. Ingrozit de muncile,
pe cari le vede la Iad, ii creşte barba mare şi îmbătrâneşte,
„După 3 zile când a ieşit, nu l-au mai cunoscut soldaţii şi
l-au întrebat: Moşule, n'ai văzut un tânăr pe acolo? El

răspunde: N'am văzut dragii moşului! Şi intrând în cort,
se spălă şi eşi afară. Soldaţii, când l-au văzut, au inceput
să plângă şi au plecat acasă“,
Dintre multele episoade ale Alexandriei, acela în jurul
căruia a brodat mai mult închipuirea populară e: apa ze.
Isvorul cu apă vie îl află Machedon în ostrovul Nagomudrilor, sub jilţul de aur al lui Evant împărat. Din acest
isvor cu apă vie capătă Alexandru în dar un „clondir“, pe
care-l dă în paza unui „aprod“, socotind să se folosească
de el, când va îmbătrâni. Despre acest „clondir cu apă vie“
nu se mai pomeneşte apoi nimic în tot cuprinsul romanului,
nici: chiar când Machedon, otrăvit, se sbate în chinurile
morţii. Ce s'a făcut darul lui Evant impărat? E fără indoială aci o lacună. Această lacună, închipuirea naivă a poporului a căutat

să o împlinească,

urzind

din

firele

unei

străvechi credinţe, o legendă nouă. Poporul povesteşte că
roabele lui Alexandru Machedon au băut, în lipsa stăpâ" nului, apa din clondir şi, devenind nemuritoare, au prins
aripi şi s'au înălţat la cer. Ele sunt—după unele versiuni—
iclele sau Rusaliile (de fapt nişte străvechi divinităţi slavice),

cari în tovărășia unui cimpoer, sboară cântând prin văzduh.
Une-ori se coboară pe pământ şi, învârtind hora peste
oamenii, pe care-i prind adormiţi la marginea isvoarelor, în
poeni sau în păduri, le răpesc vlaga trupului şi frumuseţea
chipului, chinuindu-i cu boale năprasnice. Chiar cearcănele
de iarbă, peste cari întind hora, se irosesc, şi, cine, din în-

tâmplare, şade în urmă pe petecul acela de pământ, îşi
prăpădeşte sănătatea. In vreo câtevă descântece pentru cei
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„loviți de iele“, ielele sunt invocate chiar ca roabe ale lui
"Alexandru, cum de pildă în următorul descântec cules în
jud. Argeş (com. Ciocăneşti):
Azi (cutare)

” din pat s'a sculat
în mirosul florilor,
in graiu cântărilor,

la drum a plecat,
cu fetele lui Lixandru împărat,
în cale s'a întâmpinat
(1).

Sau ca în următorul
(Alexandru-Şandru) :

descântec

de

origine

ardeleană

(Cutare) dimineaţa s'a sculat In cântarea cântărilor,
In revărsatul zorilor, în mirosul florilor;
Din pat de aur s'a sculat, pe prag de argint a călcat,
Cu Fefele lui Şandru sa intâmpinat,
Voi Fefelor lui "Sandru,

voi cuconitelor, voi Domniţelor

(2) etc.

Pe alocurea poporul a căutat să coloreze cevă mai mult
individualitatea acestor 3 iele. Astfel, după o legendă culeasă în judeţul Vâlcea, două din roabele lui Alexandru
au fost ţigănci şi una româncă.

„Şi sfintele cele făcute din

ţigănci ar voi să pocească toată lumea, dar sfânta cea fă-

' cută din rumâncă

nu le lasă să-şi bată joc de lume,

să o

schilodească“ (3).
După o altă versiune însă, roabele lui „Machedon“, cari i-au băut apa vie, sunt ursifoarele. Acestea se 'coboară pe
pământ totdeauna la naşterea unui copil. Sunt trei surori:
ursitoarea,

soarta

şi

moartea.

„Ursitoarea,

ţinând

în

mână

furca, pune firul şi invărte fusul ; cea mijlocie, adică soarta,
toarce firul din caerul prins la furcă şi îl învârteşte pe fus;
iar cea mică, moartea, ţinând în mână foarfecile, printre
tăiuşurile căruia trece firul, când voeşte, strânge foarfecele .
-(1) Gorovei-Seză/oarea XI, 1910 p. 4.
(2) Gheorghiu:Cafendarul femeilor sugerstifioase, Piatra 1892. p. 103.
(3) Th. Bălăşel in Şezăfoarea, II p. 103; nota 1.
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la. olaltă şi-tae firul“ (1). După ce au tors firul vieţii :incep
al ursi cu- noroc s'au nenoroc, după cum copilul. “a .născut

în ceas bun sau în ceas rău.
Pentru a explică dispariţia sticlei. cu apă vie — fara de
care moartea iui Alexandru ar fi un. non sens— închipuirea populară a născocit legenda cu: roabele, cari i-au băut
apa din sticlă. Asupra rostului, pe care l implinesc in lume
aceste roabe, circulă — după cum

am

văzut

mai

sus—2

versiuni. După una, roabele cari au căpătat nemurirea sunt
ielele sau rusaliile; după alta ursitoarele. Năzuinţa de a
unifică aceste 2 versiuni, dacă nu chiar prototipul, din care
s'au desfăcut ambele versiuni, ne înfăţişează o legendă publicată în Albina (2).

Alexandru a pus sticla cu
la cele g slujnice să nu bea
stăpânului au băut. 3 dintre.
fereastră ; a.doua zi: au mai

apă vie într'un dulap, spunând
din acea apă. Insă fetele în lipsa
ele şi pe dată au sburat pe o
băut3 şi au sburat şi acelea;

a treia zi au mai băut şi cele 3, ce mai rămăsese, şi au sbu-

rat şi acelea. "Toate s'au făcut şoimane— iele — şi cutreeră
lumea,. îndeletnicindu-se: trei cu ursitoarea pruncilor ; trei
cu luarea. vinelor, pocind oamenii; şi trei cu facerea şi desfacerea dragostelor. Aceste nouă şoimane se întâlnesc odată
pe an şi atunci, de bucurie, întind hora mare.
De o mare simpatie s'a bucurat în popor calul năzdrăvan al lui Alexandru, Ducifa/ sau cum îl numeşte poporul,
„Duciupal. Incântată. de credinţa lui faţă de stăpân, închipuirea poporului, i-a dăruit şi lui. nemurirea. După o poveste populară, pe când Alexandru se află în Ostrovul
Nagomudrilor, „Ducipal“ ar fi sorbit şi el din isvorul cu
apă vie ce curgeâ. sub jilţul. lui Evant impărat. După o
altă, poveste însă. roabele, cari au băut apa vie, dăruită lui
„Alexandru de Evant împărat, au dat şi calului o înghiţi(1) S. FI. Marian. Aaşterea: la Români.
reşti; 1892, p. 156.:

(2) Albina, VI (1902-3) p. 833.

Studiu: etnografic.

Bucu-

N
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tură. Astfel 2 căpătat şi Ducipal nemurirea. „Trăeşte acum
în ostroavele mărilor-— spune povestea — şi când îi vine dor
de stăpânul său nechează de se cutremură pământul dela
o margine până la alta. La vremea de apoi,el va necheză
cu atâta putere, în cât se va cutremură pământul, aşă de
tare că va sări din țâţâni“ (1).

O altă tradiţie, care-şi are originea în Alexăndrie, şi,
care ne arată în acelaşi timp din câte elemente disparate
işi formează poporul legendele sale, este tradiţia despre
Căpcâni.
|
Despre Căpcâni se povesteă şi înainte de a fi fost pus în

circulaţie romanul lui Alexandru. În istoria naturală a lui

Pliniu, acest ciudat amestec de realitate şi fantazie, între
alte minunăţii ale naturii, se pomeneşteşi de oameni cu

capete de câine, cari latră în loc de a vorbi. Acești mon-

ştri din lumea miturilor populare, împământeniţi în literatura ştiinţifică a celor vechi, au fost introduşi şi în Alexăndrie. Din Alexandrie, episodul a pătruns din nou în literatura populară,
şi s'a imbinat la noi cu tradiţiile despre Tătari.
Ingrozită de cruzimea acestor vecini prădalnici, închipuirea
poporului i-a indentificat cu monştrii Căpcâni, pe cari i-a
găsit în pustiuri Alexandru Machedon (2). Cu elemente atât
„de disparate tradiţiile noastre populare zugrăvesc astfel pe

Căpcâni sau Tătari: „Căpcânii au fost nişte oameni cu fața

jumătate de om şi jumătate de câne. La nas incă au avut
o nară de câne, cu ajutorul. căreia erau în stare a urmări

ca şi câinii de vânat prin puterea mirosului“. Ei locuiau în
Bugeac. De. acolo năvăleau. asupra ținuturilor învecinate,
prinzând oamenii cu arcanul. Pe cei robiţi îi vârau in cuşti
de fier şi îi hrăneau cu miez de nucă până ce se îngrăşau.
Apoi scoteau din cuşcă unul câte unul, „il spânzurau de

(2) Th. Bâlaşel în Proverbele Rosu., de Iuliu Zanne VI, p. 103: Ducipal; Şezăloarea Il, p. 99 şi 103.
(2) Despre identificarea Tătarilor cu Căpcânii vezi mai pe .larg:
Şăineanu: Studii Folklorice, p..175 şi urm.
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picioare cu capul în jos, ca să-i cadă
sângele din corp tot
în cap, îi scrijeleau țeasta cu hangerul
; iar sângele il prindeau în vase, pe cari apoi îl beau. Corp
ul viu, mort cum
eră, il frigeau într'un cuptor,... până se
coceă ca pâinea în
țest şi apoi il mâncau“ (1). Intro legendă
culeasă de d-l
M. Lupescu (2), găsim încrucişarea tradiţiuni
i despre Capcâni sau Tătari cu un alt episod din: Alex
andrie, cu episodul limbilor păgâne. „Căpcânii—spune lege
nda—au fost
„trimişi de Dumnezeu spre pedepsirea celor
răi. Alexandru
Machedon, cânc a avut o bătăliecu Por impăr
at, i-a prins
„Şi ia închis în nişte dealuri impreunate,
unde nu-i zi niciodată; și i-a inchis acolo.de unde nu vor
puteă eşi decât
la vremea de apoi. Ela aşezat de-asupra dealu
rilor o furcă
şi un.clopot, care se trage singur la sufla
rea vântului,
Căpcânii când aud clopotul, socot că-i Alex
andru pe acolo
şi-i păzeşte. Ei vor eşi de acolo 'la vremea
de apoi, şi vor
incepe slujba pentru cari i-a făcut Dumnezeu
“,
Documente

interesante

pentru

urmărirea

înrâuririi,

pe

care a avut-o Alexandria asupra sufletului
popular, sunt
povestirile făurite de popor cu elemente din
Alexandrie
pentru a-şi explică fie rămăşiţele unei străvechi
cetăţi, fie
anume particularităţi ale solului.
St. Novakovit intr'un studiu asupra Alexandrie
i în lite.
ratura sârbească (3) ne spune că în satul Tubic
i din ţinutul
Yjiţa (Sud-vestul Serbiei) sunt 2 dealuri mari
cu ruine de
cetăţi romane. Locuitorii din împrejurimi poves
tesc, că acolo
au fost cetăţile a 2 impăraţi Por şi Darie,
cari s'au unit
pentru a luptă contra lui Alexandru Macedon,
|
Astfel de legende din popor, plăsmuite cu eleme
nte din
Alexandrie, se află şi pe pământul românesc.
Aşă în co(1) Sofroniu Liuba Marcu: Căpcânii adecă Tătari
i în Rezista Pentru

Istorie Archeologie şi Filologie VII, (1893)
p.

430.

Cf. Elena Niculiţă

Voronca: Datinile şi credințele pop. rom.
p. 705. Zanne
VI, p. so2-5,
(2) Şezătoarea. Anul II, (1893), p. 23.
(3) Ilannoaeraa o SIaxeanapy aeaixoa p. XAĂ.
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mitatul Zarandului (Ardeal) e uriaşa despicătură de munte,
care formează cheile Turdei ; sus pe creasta. muntelui, în
marginea prăpăstiilor, localnicii arată şi azi drumeţilor „ar
inele calului lui Alexandru

Machedou“(1).-

„In judeţul Romanați, în satul Recica sau Reşca se af
ruinele .străvechii cetăţi romane: Romula ; localnicii po:
vestesc,

că această cetate, din

hotarele

satului lor, a fost

prefăcută în ruine de A/ixandru Machidon. Curioasă este
de asemenea numirea pe care o dau cetăţii locuitorii:
Antina. Pentru explicarea acestei numiri s'au propus două
'erimologii: Antonina şi Arcinna (Hasdeu) (2); şi, cu toate
greutăţile de natură istorică şi filologică, s'a scos din aceste
etimologii un nou argument pentru teoria continuității romane în Dacia. E posibil insă ca şi această numire Aufina
să fi fost imprumutată din Alexandrie. In toate cuceririle lui
Alexandru, nicăeri prăpădul nu e descris cu amănunte mai
bogate decât la cucerirea cetăţii „Ai;fina“ (Atena). Pentru a o
cuceri, Machedon recurge la un vicleșug: se preface că se
retrage şi lasă la porţile cetăţii turme de oi şi cirezi de boi.
Dimineaţa cetăţenii, crezând că vrăjmaşul s'a retras, se iau
după el. Un „călăraş“. încearcă în zadar să-i oprească: „Nu
goniţi pe. Alexandru, că eu am văzut astănoapte în vis,
unde cră semănat grâu în cetate, şi-l secerau Machidonenii
şi cel copt şi cel necopt; şi umblă Alexandru ca un.leu
prin mijlocul cetăţii“. „Antineanii“, depărtându-se prea mult
de cetate, Alexandru, care eră ascuns într'o pădure, îi în-

conjoară, îi bate şi le dărâmă cetatea. Legenda despre cucerirea cetății Antina, legendă culeasă în satul Reşca, se
deosibeşte .puţin de episodul respectiv din Alexandrie, amintit mai sus; în legenda populară găsim o. interesantă
contopire a episodului din Alexandrie cu un episod dintr'o

(1) Silvestru Moldovan. Zarandul şi Munţii apuseni ai Trasilvaniei,
-Sibiu

1898, p. 228.

(2) Haşdeu E/ymologicum
A-exandria

Magnum

în lileratura românească.—N,

IL c. 1236 şi urm.

Cartojan.
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altă carte poporană — destul de răspândită şi aceasta în
vechea noastră literatură— Istoria Troadei. (1)

lată acum cum povestesc, din bătrâni, sătenii din Reşca.
dărâmarea Antinei!
:
„A trimes Alixandru în dar nişte care pline cu buţi de
grâu, mari de nu încăpeau pe porţile.cetăţii. Şi atunci Antina a poruncit să spargă zidul ca -să intre carele. Dar
Alexandru nu trimisese numai grâu, ci şi ostaşi mulţi; că
puse grâu numai în buţiile din carele dela început şi în
cele dela sfârşitul rândului; iar în buţiile dela mijlocul şirului erau tot oameni. Şi a ars de sa prăpădit cetatea. Şi
de atunci a rămas. blestem ca numai grâu să mai crească

pe ea; dar lume să nu mai steâ“ (2).
Cât de adânc a pătruns Alexandria în sufletul poporului
nostru ne-o dovedeşte iarăși o interesantă sărbătoare pre-:
cum şi tradiţia legată de ea: Paştele Blajinilor. Tradiţia şi.
sărbătoarea aceasta, care se regăseşte şi la Ruteni, îşi are:
'sâmburele ei in Alexandrie; dar scriitorii românişi ruteni,
cari sau ocupat până acum cu lămurirea ei, au recurs la
ipotezele cele mai îndrăzneţe. Unii au susținut că Blajiniiar fi un popor, cu care Românii ar fi venit în contact pe:
vremea invasiunilor; alţii au susţinut (Kaindl), că în tradi-.
țiunea Blajinilor, trebue să căutăm răsfrângerea unui cult
arabic, de oarece în limba arabică rachman înseamnă în-durător „ceeace consună cu descrierea din tradițiuni a fi-

inţii' Rachmanilor“. Expunând
rian

„neavând

plăcere“, cum

aceste păreri, răposatul Ma-.
zice el „a

mai

prelungi şirul

„ (1) Vezi între altele ms. so. 7.702 din B:b/. Acad. Rom. (in special.
p. 144—5). O versiune a istoriei Troadei după un text din 1778 a

fost publicată in traducere germană de Gaster în Byzanfinische Zeit
chrift Ul p. 528. Asupra isvoarelor ei v, Karl Praechter Byz. Zei/schr.
IV p. sr9V.Istrin Archiv fir slavische Philologie, XXVII (1895)p. 416.
. (2) Al. T. Dumitrescu în Secolul 1909 n. 3000. Notele inginerului
Alex. Popovici, reproduse de Odobescu !n Analele Societăţii Academice Române, X (187 7) p. 218, pomenesc în Reşca şi „Afovila lui:
Alexandru“,
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ere proprie“(1),
presupunerilor acestora, prin.o nouă presupun
această crese mărginește a descrie cu toate amănuntele
de boatât
însă
-dință populară. Amănuntele culese sunt
ură
legăt
de
firele
gate, în cât ne dau putinţa de a prinde
Nagomudrilor
“între această tradiţie populară şi episodul
din Alexandrie.

e
lată în câtevă cuvinte, după Marian, datel

esenţiale ale acestei tradițiuni:
„-Blajinii, Rohmanii,

Rocmanii

cu mâncări, băuturi

şi lăutari“,

|

sau

Rogmanii

sunt o se-

apa Sâmminţie de oameni, cari trăesc, retrași, pe lângă
rul cel
fecio
S:/4
din
betei în hotarele Raiului. Se trag
plecaţi
i,
tător
ascul
i,
drept al lui Adam. „Sunt oameni supuş
iuni;
rugăc
întru Domnul şi buni la inimă. Petrec viața în
rțiți de fetrăesc goi şi se hrănesc cu poame. Sunt despă
cu ele,
meile lor şi doar odată pe an, la Paşte, se întâlnesc
mâni,
săptă
6
unii
petrecând impreună câtevă zile (după
băeţi
pe
după alţii zo zile). Pe fete le cresc femeile ; iar
ut bărbaţii, luându-i dela mamele lor de îndată ce au încep
dar
a umbiă şi a mâncă singuri“. Sunt creştini ca şi noi,
când
ştiu
nu
cum trăesc, despărțiți şi depărtați de lume,
cade sorocul Paştelui şi al Crăciunului, decât atunci când
le dăm de veste noi. De aceea gospodinele aruncă pe râuri
la Crăciun coji de nuci, la Paşti coji de ouă; râurile duc
cojile în apele Sambetei,.care tocmai ocoleşte ostrovul, în
care locuesc acești Blajini. Paştele Blajinilor (in Dumineca
“Tomei, sau Joia după Paşti, în alte locuri) îl sărbătoresc
Românii „pentru durerea de mâni, de picioare, dar mai
ales pentru, rodirea ţarinelor, eşind în lunci şi dumbrăvi
In această descriere a Blajinilor avem toate notele cu
cari sunt caracterizați în Alexandrie Vagomudrii, (red. slav.
Marsatovagu) (2), pe care-i află în preajma raiului Alexandru

„DS.

Marian Sărbătorile

la Români

IL: Paştele

Rocmanilor,

'-p. 188. Despre Blajini şi Rocmani v. şi Elena Niculita Voronca:
Datinele şi credintele poporului român | (1903) p. 348 şi urm.
(2) St. Novacovici op. cit. p. 81.
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Machedon. Nagomudrii trăese şi ei despărțiți
de femeile lor;
întâlnindu-se cu ele doar odată pe an, şi petre
când împre:
ună—ca şi Blajinii—zo de zile, Pe băeţi îi:
cresc bărbaţii;

pe .fete femeile. Petrec viaţa în rugăciuni către Dumn
ezeu

-Savaoth ; se, hrănesc cu poame și trăesc goi
(de aci şi numele: Ilara în slavoneşte gol şi aăap4 înțele
pt, traducerea
literară a prototipului bizantin vonvoogtotai).
Dela Evant,
impăratul Nagomudrilor, află Machedonşi
povestea lor,
Adam şi Eva, isgoniţi din Raiu, au locuit câtva:
timp pe
locurile lor. După

5oo de ani însă Dumnezeu, „scârbit“ de

răutăţile seminţiei lui Adam, a trimes:pe
ingerul său, de
a luat pe Adam cu toţi ai săi şi i-a dus în
pământul, din
care a venit Machedon. In preajma Raiului
a rămas numai
fiul cel drept al iui Adam Si//. Urmaşii lui
sunt ei, Nagomudrii.
|
Aşă dar şi în ceeace priveşte caracteristica
vieţii şi în
ceeace priveşte obârşia, între Blajinii din tradiţ
ia populară
şi între Nagomudrii din Alexandrie identitate
a e desăvârşită, Denumirea de Blajini şi Rocmani care
— fiind atât 'de
îndepărtată de forma Nagomudri—ar puteă naşte
oarecare
bănuială, înclină dimpotrivă pentru această identi
ficare. BlaJini (dela slv. Baa:menz, adică fericit) e epitetul cu
care sunt

numiţi de Macedon acești idilici urmaşi ai lui Sith, fiind
că
după moarte ei trec/deadreptul“în Raiu.
o
Rocmani,

Rohmani

sau

'Rogmani,

poartă mai ales în părţile Nordice

numirea,

pe

care o

ale Bucovinei, în veci-

nătatea Rutenilor, nu poate fi despărțită de forma rutea
nă

corespunzătoare

Rahman

şi, ca atare, trebue socotită-ca

formă coruptă din forma Brahman.

Forma

Brahman se

regăseşte pentru Nagomudri din redacţiunile noast
re în
cele mai vechi redacţiuni bizantine (Bozxpâves);. în
redacţiunile slavone şi române numele propriu al sacerdoțil
or indieni a fost; înlocuit prin epitetul Wagomudrii
(înţelepţi

goi) (1).

|

(1) V. mai sus pag. 43, 62, 72.

101L:

Astfel, mulțămită Alexandriei, au
India, să fie sărbătoriţi în /radifiile
In urma celor spuse mai sus nu
xandru Machidon“ a pătruns până
umor şi voe bună, al colindelor:
Aho,

ajuns Bra/hunanii, din
foporului nostrit.
mai e de mirat că „Alişi în cuprinsul, plin de

ho, ho!

Bucurati-vă, boeri mari, bucurați-vă
De ăst clopoțel vărsat
„Din ziua lui Sfântu
Precum s'a bucurat

Vasile

lăsat,

Şi Alixandru Alachidon împărat (1).
Li

(1) A. Candrea, Ov. Densuşeanu şi Th. Speranță:
412. Cf. p. 507.

Graiul nostru,

" “Notă,
— Partea a 2-a din capitolul acesta (Inrâurirea Alexandriei ”
asupra literaturii populare) a fost tipărită în Convorbiri Literare anul
ALIV vol. | (1 5 Fevruarie) p. 602,
_
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